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Ky raport është hartuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit 

"Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, zbatimin dhe 

monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore 

dhe Planin e Veprimit", Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë 

Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky projekt financohet 

nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. 

Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim, dhe nuk 

reflekton opinionin e Bashkimit Evropian apo UN Women.  
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Monitorimi i Qëllimit të III-të Strategjik të Strategjisë Kombëtare për Barazi Gjinore dhe 
Planit të Veprimit 2016-2020 
 

Informacioni më poshtë i referohet gjetjeve të monitorimit të zbatimit të Strategjisë gjatë vitit 

2020 në Bashkinë e Durrësit 

 

Gjetjet kryesore 

• Qyteti i Durrësit u trondit gjatë 2020 nga dy vrasje në familje, në 1 Shkurt 45 vjeçari  L.C vrau 
bashkëshorten e tij 33 vjeçe dhe në datë 26 Shkurt, 63 vjeçari R.T vrau bashkëshorten e tij 58 
vjeçare, H.T.  Pavarësisht dy ngjarjeve të mësipërme, Mekanizmi i Koordinuar i Referimit në 
Bashkinë Durrës, nuk organizoi mbledhje të veçanta për të trajtuar rastet dhe për të evidentuar se 
çfarë nuk kishte funksionuar për të mbrojtur jetën e tyre, në rastet kur aktorët kanë qënë në dijeni. 

• Pranë Bashkisë Durrës, për vitin 2020 u evidentuan 699 raste të dhunës në familje, ku 505 prej tyre 
ishin viktima gra ose vajza.  

• Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës janë paraqitur  nga Drejtoria Vendore Policisë Qarku 
Durrës 493  kërkesë padi me objekt “Lëshim i urdhërit të menjëhershëm mbrojtjes”.  

• Urdhrat e Mbrojtjes ose ata të Menjëhershëm të Mbrojtjes plotësohen vetëm pranë Drejtorisë 
Vendore të Policisë dhe jo nga OSHC-të, avokatët apo nga Prokuroria përmes padisë publike. 

• Për vitin 2020 buxheti i Bashkisë Durrës për shërbimet, shpenzuar për viktimat e dhunës në familje 
përbëhet nga  624,000 Lekë, të cilat i buxhetohen Qendrës për Zhvillim Komunitar “Sot për të 
Ardhmen” dhe 2.436.000 Lekë shërbejnë për të mbuluar pagat për 2 nëpunëse të Barazisë Gjinore 
(NBGj), që paguhen specifikisht nga buxheti i Bashkisë Durrës, një për Bashkinë Durrës dhe një për 
Njësinë Administrative Sukth.  

• Bashkia Durrës nuk ka një zë buxhetor specifik për funksionimin e MKR-së.  Mbulimi i mjeteve 
kancelarike, si shpenzime operative dalin nga shpenzimet operative të Bashkisë Durrës. 

• Ndërkohë që, një shërbim i munguar i viktimave të dhunës në familje si strehëza e emergjencës 
tashmë është finalizuar. Qendra për “Shërbime Mbrojtëse Fuqizuese dhe Emergjente për Fëmijën 
dhe Familjen”, u  ngrit si rezultat i partneritetit ndërmjet World Vision Albania (financimi 6.588.000 
Lekë), Bashkisë Durrës (buxheti 1.421.2641 Lekë) dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale (financim 5.421.264 Lekë), për të zgjeruar në qytetin e Durrësit gamën e shërbimeve 
komunitare multidisiplinare për mbrojtjen e fëmijëve dhe familjeve në nevojë.  Kjo qendër ka nisur 
aktivitetin e saj  me qendrën ditore me programet për fëmijët, por qendra e emergjencës nuk është  
inauguruar ende. 

• Gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2020, 30 raste të viktimave të dhunës të pajisura me UMM dhe 
UM, janë trajtuar pranë Mekanizmit të Koordinuar të Referimit (MKR) të Bashkisë Durrës.  

• Mekanizimi i Referimit në Bashkinë Durrës nuk është mbledhur në mënyrë periodike gjatë vitit 
2020, duke organizuar 7 takime të Ekipit Teknik Ndërsektorial, përkatësisht në muajt Janar, Shkurt, 
Maj, Qershor, Gusht, Shtator, Dhjetor dhe 1 mbledhje të Komitetit Drejtues në muajin Gusht. 

• Mbledhjet e Mekanizmit të Referimit  dhe Grupit Teknik Ndërsektorial organizohen brënda të 
njëjtit takim, duke mos i kushtuar kohën dhe rëndësinë e duhur secilës prej tyre. 

• Një pjesë e rasteve të trajtuara në mbledhje janë të mbartura ose të përsëritura në vijimësi, ç’ka 
nënkupton që shërbimet e ofruara për viktimat dhe menaxhimi i secilit rast nuk ka qënë efektiv për 
ta nxjerrë viktimën nga cikli i dhunës në familje dhe për t’i siguruar fuqizimin socio-ekonomik. 

                                                      
1Buxheti i akorduar për vitin 2020 



 
 

 
• Në datë 28.02.2020 është përzgjedhur përmes konkurimit Specialist i Barazisë Gjinore dhe Dhunës 

në Familje në Sektorin e Shërbimeve Sociale, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Znj. Adjola Mullaj. Roli 
i koordinatorit vendor të MKR-së përgjatë  kësaj periudhe ka qënë i zbehtë.  

• Trajnimi i koordinatorit për përdorimin e sistemit REVALB është bërë me disa muaj vonesë dhe për 
pasojë dhe hapja e llogarisë së saj në këtë sistem të hedhjes të të dhënave.  Kordinatori pohon se 
sistemi funksionon shume mire duke hedhur të dhënat në mënyrë të vazhdueshme. 

• Për këtë shkak  koordinimi i rasteve është bërë në mënyrë të drejtpërdrejtë nga Drejtoresha e 
Shërbimit Social  Znj.Meme Xhaferaj dhe Specialistja e Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve Znj.Olta 
Bajraktari (Dedej).  

• Gjatë gjendjes së emergjencës së shkaktuar nga COVID-19 mars – prill 2020 bashkia Durrës nuk ka 
shpërndarë postera me informacionin e nevojshëm se ku mund të kërkohet ndihmë në rastet e 
dhunës dhe kontaktet e nevojshme.  

• Mungojnë të dhënat statistikore në lidhje me numrin e viktimave të dhunës në marrëdhëniet 
familjare, të cilat kanë përfituar nga programet e subvencionimit të qirasë. Për vitin 2020 ky 
program nuk është hapur nga Bashkia Durrës për shkak të situatës së krijuar pas tërmetit të 26 
nëntorit 2020 që solli dëmtime të mëdha të njësive të banimit. 

• Rastet e dhunës në familje trajtohen nga një numër i kufizuar aktorësh, konkretisht nga OSHC-të, 
Bashkia Durrës dhe Policia, duke mos u menaxhuar rasti sipas kërkimeve specifike që mund kenë 
viktimat. 

• Gjatë periudhës Mars – Prill 2020 (situata e kufizimit të lirisë së lëvizjes për shkak të pandemisë 
Covid-19), Bashkia Durrës ka mbështetur me ndihma ushqimore dhe sete higjenike 23 raste viktima 
të dhunës në familje, nga këto 17 raste në qytet dhe 6 raste në zonat rurale. 

• Në bashkinë e Durrësit janë organizuar 3 marshime paqësore me temë mbrojtjen e vajzave dhe 
grave nga dhuna dhe mbrojten nga abuzimi seksual i të miturve, në datat 8 Mars, 4 dhe 6 Qershor. 

• Nga monitorimi i zbatimit të strategjisë në vijimësi rezulton se, rolin kryesor në fushatat 
ndërgjegjësuese në Bashkinë e Durrësit e kryejnë Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) që punojnë 
në territorin e bashkisë, QZHK “Sot për të Ardhmen”, Shoqata “Gender”, “Paqe e Siguri”, “World 
Vision”, “Qendra për Nisma Ligjore e Qytetare”. 

• Në total, për vitin 2020 Qëndra Sociale për Gra dhe Vajza ka asistuar 217 viktima të dhunës në 
marrëdhëniet familjare. 200 prej tyre janë trajtuar me ndihmë psikologjike dhe juridike në të 
njëjtën kohë, ndërsa 17 janë trajtuar vetëm me ndihmë juridike. 

• Përgjatë vitit 2020, QZHK “Sot për të ardhmen” ka ofruar shërbim për viktimat e dhunës në 
marrëdhëniet familjare,  mbështetje psikologjike dhe juridike ballë për ballë 172 raste, nga të cilat 
16 përfaqësime me ndihmë juridike dytësore pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, 201 raste 
telefon i gjelbërt, ndihmë ekonomike cash, në bashkëpunim me UNICEF 11 raste (periudha e 
COVID-19), nga fushatat ndërgjegjësuese online dhe në terren kanë përfituar 400 persona në 
mënyrë të drejtpërdrejtë dhe 12500 përfitues indirekt, si përfitues shërbimesh dhe aktorë të 
mekanizmit. 

• Nga Qëndra për Ndihmën Ligjore pranë Gjykatës, janë ndjekur me këshillim ligjor,  përfaqësim në 
procesin e Urdhërit të Menjëhershëm të Mbrojtjes dhe  zgjidhjes së martesës 11 viktima të dhunës 
në marrëdhëniet familjare.  

• Protokollet e dala nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në Prill 2020 për menaxhimin 
e rasteve të dhunës në familje përmes Mekanizmit të Koordinuar të Referimit dhe përgjatë situatës 
pandemike COVID-19, nuk janë nënshkruar nga të gjithë aktorët. 

• Në datë 30 Qershor 2020, Këshilli Bashkiak Durrës miratoi rezolutën “Mbi marrjen e masave të 
veçanta për shkak të situatës së krijuar si rezultat i pandemisë të shkaktuar nga covid-19, pёr 
parandalimin e dhunёs me bazё gjinore”. Nuk rezulton që koordinatori vendor të raportojë 
periodikisht pranë këtij komisioni për rastet e trajtuara nga mekanizmi. 



 
 

 
• Prej Tetorit 2020 e në vijim, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, përcakton se Vendimi Urdhër i 

Menjëhershëm i Mbrojtjes/Urdhër i Mbrojtjes, përbën titull ekzekutiv dhe ekzekutohet nga 
Shërbimi Përmbarimor në bashkëpunim me Policinë e Shtetit. Pavarësisht këtij parashikimi, 
vendimi nuk përcillet për ekzekutim pranë Shërbimit Përmbarimor. 

• Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durrës,  Spitali Rajonal Durrës dhe Drejtoria e Shëndetit 
publik nuk raportojnë që të jenë paraqitur pranë tyre, identifikuar apo referuar raste të dhunës në 
marrëdhëniet familjare. Ndërkohë, nga Zyra e Përmbarimit Shtetëror Durrës referohet se  ka pasur 
vetëm një  rast për  ekzekutim UMM. 

• Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve (Drejtoria e Shërbimit Social) Durrës, ka referuar 13 raste për 
punësim pranë Agjensisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësimit, Dega Rajonale Durrës. 

• Pavarësisht parashikimit të VKM-së Nr. 334 datë 17.2.2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit të 
punës për referimin e rasteve  të dhunës në marrëdhëniet familjare  dhe mënyrën e procedimit të 
tij”, nuk janë ende aktorë të Mekanizmit të Referimit Shërbimi i Provës dhe Dhoma Vendore e 
Avokatisë. 

• Në Bashkinë Durrës nuk ekziston linjë apo program për këshillimin e dhunuesve. 
 

Të dhëna statistikore në lidhje me raportimin e dhunës në familje në Bashkinë Durrës 
 

Të dhëna nga Mekanizmi i Referimit, Bashkia Durrës 

Mekanizmi i referimit të dhunës në familje pranë Bashkisë Durrës përgjatë vitit 2020 ka trajtuar  30 raste.  

Rastet vijnë të referuara nga Drejtoria Vendore e Policisë Qarku Durrës, Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëvë kur 

vihet në dijeni të faktit të dhunës gjatë trajtimit të të miturve, nga organizatat të cilat ushtrojnë 

veprimtarinë e tyre në qytetin e Durrësit si dhe një rast nga koordinatori vendor i dhunës pranë Bashkisë 

Tiranë. Trajtimi i secilit rast bëhet në varësi të nevojave që paraqet situata e secilës prej viktmave dhe 

familjes së tyre. Rastet e trajtuara nuk janë të gjitha të provuara me vendime UMM/UM apo dënime 

penale. Menaxhimi i rasteve është bërë duke u ofruar sipas rastit këshillim psikologjik dhe ligjor  ballë për 

ballë ose  përmes telefonit (nga OSHC-të), përfaqësim në  proçesin e zgjidhjes së martesës për shkak të 

dhunës, UMM/UM, kërkesën e viktimës akuzuese për  mosdhnëie mjeteve për jetesë, proçesin penal në 

cilësinë e viktimës të dëmtuar nga vepra penale, përpilim i raporteve/akteve psikologjike për këto proçese, 

përpilim kërkesash aktesh drejtuar Zyrës së përmbarimt shtetëror, institucioneve shtetërore. Po ashtu disa 

nga rastet e trajtuara nga MKR-ja që kanë pasur nevojë emergjente strehimin janë mbështetur  

financiarisht me pagimin deri në 3 muaj të pagesës së qirasë të banesës nga OSHC-të Terre des Hommes 

dhe World Vision. Po ashtu  World Vision, Shërbimi Social në Bashkinë Durrës dhe Shoqata “Gender Paqe e 

Siguri”, kanë ofruar mbështetje me pako ushqimore dhe higjieno-sanitare për këto raste. Ndërkohë, sipas 

nevojave që rastet kanë paraqitur për punësim, apo përfshirjen në skemën e ndihmës ekonomike janë  

referuar pranë Agjensisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive dhe Njësive Administrative, ku kanë qenë 

banore. Pavarësisht faktit që rastet trajtohen në vijimësi nga MKR-ja, nuk ka të dhëna nëse dy referimet e 

fundit për përfitimin e ndihmës ekonomike apo punësimit kanë rezultuar të efektshme.  

 

Ndërkohë mungojnë të dhënat statistikore në lidhje me numrin e viktimave të dhunës në marrëdhëniet 

familjare, të cilat kanë përfituar nga programet e subvencionimit të qerasë. Për vitin 2020, ky program nuk 

është hapur nga Bashkia Durrës për shkak të situatës së krijuar pas tërmetit të 26 Nëntorit 2020, që solli 

dëmtime të mëdha të njësive të banimit. Gjatë këtij viti, Bashkia  ka ofruar bonus qeraje për qytetarët të 



 
 

 
cilët kanë mbetur të pastrehë si pasojë e këtij tërmeti dhe nuk ka të dhëna nëse në këtë kategori 

përfituesish  ka dhe viktima  të dhunës në marrëdhëniet familjare. 

Rastet e dhunës në familje trajtohen nga një numër i kufizuar aktorësh, konkretisht nga OSHC-të, Bashkia 

Durrës dhe Policia, duke mos u menaxhuar rasti sipas kërkimeve specifike që mund të ketë secili.  

 

Tabela 1  Raste të suksesshme të trajtuara nga Mekanizmi i Referimit, Bashkia Durrës 

Rasti Trajtimi  

L. M,  30 vjeçe, me një fëmijë të 

mitur 

L. ka qënë e martuar në Maqedoni dhe është larguar nga aty për 

shkak të dhunës që bashkëshorti ushtronte ndaj saj. Është  

kthyer në qytetin e Durrësit, në fshatin Arapaj ku jetojnë 2 

vëllezërit dhe motra e saj. Fillimisht familja nuk e ka pranuar në 

banesë L. dhe për këtë arsye ajo ka mbetur e pastrehë, duke 

zgjedhur si të vetmin strehim vendqëndrimin e stacionit të 

urbanit në zonën e Plepave, Durrës. 

Ky rast është bërë publik dhe trajtuar në mënyrë të koordinuar 

nga NJMF si dhe MKR-ja Bashkia Durrës, duke qënë se kishim jo 

vetëm nënën në situatë rruge por dhe fëmijën e saj. Në Dhjetor 

2019 ajo është diagnostifikuar me probleme shëndeti dhe është 

përfituese e pagesës së KMCAP. 

Në kushtet kur nëna nuk kishte mundësi të kujdesej për fëmijën 

dhe familja e saj e origjinës nuk e mbështeste, i është marrë 

fëmija dhe i është vendosur pranë shtëpisë së foshnjës Durrës.  

L. vetë ka marrë shërbime nga Nisma ARSIS. Është përfituese e 

shërbimit psikologjik dhe paketave ushqimore. 

Vihet re një ndryshim i dukshëm në zhvillimin e saj, nga fillimi 

kur ka pasur vështirësi komunikimi, tani komunikon lehtësisht 

dhe shprehet e gatshme që në një të ardhme të afërt të marrë 

fëmijën nga insituticioni. 

Po ashtu, është punuar dhe me familjen e saj, dy vëllezërit dhe 

motrën, që ta ripranojnë në familje dhe sot ajo jeton pranë 

familjes. Po ashtu dhe njëri prej vëllezërve të saj sot trajtohet 

me KMCAP për shkak të problemeve të shëndetit që paraqet. 

Shërbimet e ofruara: 

Largim nga situata e rrugës; 

Ndihmë psikologjike, që ka ndihmuar në përmirësimin e aftësive 

komunikuese e shprehëse të saj; 

Ndihmë me paketa ushqimore dhe përfshirjen në skemën e 

ndihmës ekonomike. 

 

 

Y.Xh, 26 vjeçe, nënë e dy fëmijëve 

të mitur, vajzës 4 vjeçe dhe djalit 

8 vjeç. 

Së bashku me bashkëshortin dhe fëmijët ajo ka jetuar për disa 

kohë në shtetin Gjerman, duke kërkuar dhe azil. Gjatë asaj kohe 

ajo është dhunuar nga ana e bashkëshortit të saj. Rreth gushtit 



 
 

 
2019 ata janë deportuar në Shqipëri.  

Në momentin që është kthyer në Shqipëri ka shkuar pranë 

Komisariatit të Policisë Durrës dhe ka kërkuar ndihmë pasi ka 

qënë e dhunuar dhe nuk kishte një strehë ku të jetonte. 

Komisariati ka lajmëruar Shërbimin Social, NJMF dhe MKR-në të 

cilët kanë bërë menaxhimin e rastit. 

Fillimisht ajo dhe fëmijët e mitur janë akomoduar në një qendër 

në Tiranë dhe më vonë i është mundësuar pagesa e qerasë së 

një garsoniere për 3 muaj, nga “Terre des Hommes”. 

Po ashtu, është asistuar në regjistrimin e fëmijëve në shkollë dhe 

në kopësht.  

Është referuar dhe pranë Zyrës së Punës Durrës, por ende nuk 

është gjetur një punë e përshtatshme dhe aktualisht ajo punon 

në mënyrë informale, si sanitare në disa banesa. 

Në vijimësi i është mundësuar ofrimi i pakove ushqimore nga 

Shërbimi Social Durrës si dhe nga ARSIS. 

Po ashtu, është duke u ndjekur dhe nga Shoqata Gender Paqe e 

Siguri, përmes këshillimit ligjor dhe psikologjik për zgjidhjen e 

martesës. 

Shërbimet e ofruara: 

Ofrimi i strehimit në kushtet e mungesës së një banese; 

Ofrimi i ndihmës ligjore dhe psikologjike; 

Ofrimi i pakove ushqimore; 

Ndërmjetësimi/referimi për punësim; 

Regjistrimi i fëmijëve pranë kopështit dhe shkollës 9-veçare; 

Parapagimi i qerasë mujore për një periudhë 3 mujore nga 

“Terre des Hommes”. 

 

 

 

B.K 38 vjeçe, nënë e dy fëmijëve 

të mitur, vajzës 17 vjeçe dhe 

djalit 14 vjeç.  

 

Gjatë bashkëjetesës problemet kane qenë prezente fillimisht për 

shkak të xhelozisë së bashkëshortit të saj  dhe më pas situata ka 

vazhduar tëtensionohej akoma dhe më shumë, pasi bashkëshorti 

konsumonte alkool dhe luante bixhoz, gjë e cila ka sjellur dhe 

dhunën fizike dhe psikologjike që znj. ka referuar.  Zonja ka 

pohuar që dhuna është ushtruar dhe ndaj dy fëmijëve nga 

bashkëshorti. Gjëndja psikologjike e saj ka qenë e ngarkuar, kjo 

ka sjellë dhe prezencë ankthi të vazhdueshëm dhe në 

psikologjinë e fëmijëve, pasi kanë qënë prezent në shumë 

situata ku nëna e tyre ka qenë viktimë dhune nga bashkëshorti. 

Vajza aktualisht trajtohet që nga muaji Janar  nga psikiatri, ku 

është nën terapi me medikamente mjekësore.  



 
 

 
Rasti  po mbështetet dhe me asistencë ligjore falas dhe 

psikologjike nga QZHK.Ndërhyrja është fokusuar në 

përmirësimin dhe stabilizimn e gjendjes emocionale të B. dhe 

femijëve . Tashmë ka filluar edhe procesin e divorcit, që po 

ndiqet nga avokatja dhe psikologia e Qendrës komunitare. 

B. mori urdhër të menjëhershëm mbrojtje në datën 19.06.2020 

dhe mori urdhër mbrojtje në daten 08.07.2020, për një periudhë 

6 mujore. 

Problematikat e B.  janë: 

Mirëqenia psikologjike e fëmijëve; 

Rikuperimi i marrëdhënieve me fëmijët; 

Zgjidhja e martesës; 

Strehimi i sigurtë pas divorcit. 

 

Puna e bërë / Shërbimet e ofruara nga QZHK 

Vlerësim psikosocial; 

Këshillim psikologjik ballë për ballë dhe përmes Linjës telefonike 

falas për viktimat e dhunës në familje 08009888; 

Këshillim prindërimi; 

Monitorim të situatës familjare; 

Referim për ndjekje të mëtejshme; 

Shërbimi ligjor; 

Adresuar në Njësinë Administrative Nr.5, për aplikim në Skemën 

e Ndihmës Ekonomike NE; 

Sigurimi i një pakete ushqimore me ndihmën e Qendrës 

Kristiane; 

Sigurimi i një pakete ushqimore me ndihmën e World Vision; 

Sigurimi i materialeve shkollore nga Nisma ARSIS; 

Nevojat në vazhdimësi; 

Nevoja për strehim-referim tek organizatat për mbulim me qera 

të një banese për të paktën 3 muaj, deri në rimëkëmbjen e 

familjes; 

Nevoja psikologjike- të mbahen kontakte me psikologun e 

shkollës për mbarëvajtjen e fëmijëve, në bashkëpunim me 

psikologen e QZHK. 

 

Burimi: Koordinatorja vendore, Bashkia Durrës- monitorim i drejtpërdrejtë 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Të dhëna nga Drejtoria Vendore e Policisë për Bashkinë Durrës  

 

 

 

Tabela2. Dhuna në familje në Drejtorinë Vendore të Bashkisë Durrës Janar – Dhjetor 2020 

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit  

 

Që nga data 9 Mars, është vendosur një protokoll i posaçëm në lidhje me Dhunën në Familje, ndërmjet 

Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe gjithashtu paralelisht, 

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka lëshuar një letër të posaçme ndaj drejtorive vendore drejtuar 

Specialistëve të Policisë së Zonës (SPZ) dhe personave përgjegjës, për të ushtuar kontrolle periodike të 

zonave ku ka sinjalizime të dhunës në familje.  Megjithëse ky është një urdhër i rëndësishëm dhe i 

domosdoshëm jo vetëm në periudha krizash siç ishte COVID-19, nuk dihet zbatueshmëria e tij, pasi sipas 

komunikimit me DVPQ Durrës nuk ka një raport në lidhje me të. 

 

Në datë 15.10.2020 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi Ligjin Nr. 125/2020 “Për disa shtesa dhe 

ndryshime në Ligjin Nr. 9669, datë 18.12.2006 ¨Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare¨, të 

ndryshuar.  Ky ligj u botua në Fletoren Zyrtare Nr. 191 datë 03.11.2020 dhe hyri në fuqi pas 15 ditësh, datë 

19 nëntor 2020. Në ndryshimet që ky ligj solli, ishte fakti që Policia në dhënien e Urdhërit për masat 

paraprake të mbrojtjes së menjëhershme, mund të urdhërojë menjëherë largimin e dhunuesit nga banesa 

 

Përshkrimi 
 

Komisariati–Bashkia Durrës 

Evidentuar 699 

Të dëmtuar gjithsej 701 

Prej tyre gra/vajza 505 

 Kërkesë padi Urdhër i Menjëhershëm Mbrojtje 472 

Veprime në kundërshtim me vendime të Gjykatës, Neni 

321 i Kodit  Penal 

34 

Vepra penale “Dhunë në familje”, neni 130/a Kodit Penal 155 

Vrasje raste/viktima 2/2 

Arrestuar për veprën penale parashikuar nga neni  130/a i 

Kodit Penal 

45 

Ndaluar për veprën penale parashikuar nga neni 130/a i 

Kodit Penal 

4 

Gjendje të lirë për veprën penale parashikuar nga neni 

130/a Kodit Penal 

110 

Në kërkim për veprën penale parashikuar nga neni 130/a i 

Kodit Penal 

9 

Autorë të vetëvrarë 0 



 
 

 
për një afat të caktuar nëse ata jetojnë në të njëjtën strehë, përveç rastit kur dhunuesi është i mitur, i 

moshuar ose person me aftësi të kufizuara.2 

 

Pas këtij ndryshimi, nga ana e Drejtorisë Vendore të Policisë Qarku Durrës, nuk janë nxjerrë ende statistikat 

sipas këtij përcaktimi. 

 

Të dhëna nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Bashkia Durrës 

 

Gjatë vitit 2020, si pasojë e pandemisë Covid-19, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka pezulluar aktivitetin  

në datat 10 Mars3 deri në datë 27 Prill4 dhe 4 -20 Nëntor5. 

Por, në zbatim të vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor6 në momentet e pezullimit të veprimtarisë, kanë 

vazhduar të zhvillohen seancat në lidhje me UMM/UM  dhe vërtetimet e tyre, duke i konsideruar si çështje 

me natyrë të ngutshme, të vlerësuara rast pas rasti nga Gjyqtari. Me miratimin e Aktit Normativ Nr.9, datë 

25.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së 

gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”7, u përcaktua shprehimisht zhvillimi i seancave 

gjyqësore në çështjet familjare me objekt masat mbrojtëse ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare. Kështu, 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka vazhduar me gjykimin e çështjeve urgjente të tilla si UMM/UM si dhe 

masat e sigurimit personal. Në rastin e UMM/UM Gjykata ka vepruar dhe me zhvillimin e seancave 

gjyqësore në mungesë të palëve ndërgjyqëse, viktimës dhe dhunuesit, duke u munduar të mos rrezikojë 

jetën dhe shëndetin e tyre në situatën e COVID- 19 dhe duke mbështetur vendimarrjen e saj në provat e 

paraqitura nga DVPQ Durrës. 

 

Tabela 3 Statistikat për vendimet civile dhunë në familje, Gjykata  Rrethit Gjyqësor Durrës 

Ligji 9669 Urdhëra 

Mbrojtje 

Urdhëra të 

Menjëhershëm 

Mbrojtje 

Pranimi i 

kërkesë 

padisë 

Pushimi i 

gjykimit 

Rrëzimi i kërkesë padisë 

Neni      

10 0 493 209 294 30 

13      

Totali  493 209 294 30 

Burimi: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, periudha Janar – Dhjetor 2020 

                                                      
2  Ligji Nr. 125/2020, Neni 6  përcakton: “2. Në urdhrin për masat paraprake të mbrojtjes së menjëhershme, sipas 
pikës 1 të këtij neni, derisa gjykata të nxjerrë urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes ose urdhrin e mbrojtjes, 
urdhërohet largimi i menjëhershëm i dhunuesit nga banesa, kur viktima dhe dhunuesi banojnë në të njëjtën 
strehë, përveç rastit kur dhunesi është i mitur, i moshuar ose person me aftësi të kufizuar, si dhe/ose 
përcaktohen një ose disa nga masat e mëposhtme:”. 
3http://klgj.al/ëp-content/uploads/2020/05/Njoftim-p%C3%ABr-shtyp-10-Mars-2020.pdf  Njoftim i KLGJ datë 
10 Mars 
4http://klgj.al/ëp-content/uploads/2020/05/Njoftim-p%C3%ABr-shtyp-24-Prill-2020.pdf Njoftim i KLGJ datë 
24 Prill 
5http://gjykata.gov.al/rrethi-durr%C3%ABs/gjykata-e-rrethit-durr%C3%ABs/?fbclid=IëAR3-_FBBKFDqH7abu-
HocSYZ_rbhhSnL0rTAxBrJ8p0uzyËzFs4SZ1x9Ëyg Njoftime Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës 
6http://klgj.al/covid-19/  Njoftimet e KLGJ datë 10 Mars, 24 Mars, 7 Prill, 24 Prill 
7http://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/03/25/9 Akti Normativ Nr. 9 datë 25.03.2020 botuar në Fletoren 
Zyrtare Nr. 50, datë 25.03.2020 

http://klgj.al/wp-content/uploads/2020/05/Njoftim-p%C3%ABr-shtyp-10-Mars-2020.pdf
http://klgj.al/wp-content/uploads/2020/05/Njoftim-p%C3%ABr-shtyp-24-Prill-2020.pdf
http://gjykata.gov.al/rrethi-durr%C3%ABs/gjykata-e-rrethit-durr%C3%ABs/?fbclid=IwAR3-_FBBKFDqH7abu-HocSYZ_rbhhSnL0rTAxBrJ8p0uzyWzFs4SZ1x9Wyg
http://gjykata.gov.al/rrethi-durr%C3%ABs/gjykata-e-rrethit-durr%C3%ABs/?fbclid=IwAR3-_FBBKFDqH7abu-HocSYZ_rbhhSnL0rTAxBrJ8p0uzyWzFs4SZ1x9Wyg
http://klgj.al/covid-19/
http://qbz.gov.al/eli/akt-normativ/2020/03/25/9


 
 

 
 

Ligji Nr. 9669, datë 26.12.2006 “Për dhunën në marrëdhëniet familjare i ndryshuar”, përcakton që Gjykata 

vendos pranimin e kërkesëpadisë për lëshimin e urdhërit të menjëhershëm të mbrojtjes, duke e lëshuar atë 

për një afat deri në 20 ditë dhe më pas zhvillohet seanca e vërtetimit të urdhërit të menjehershëm të 

mbrojtjes dhe nëse Gjykata vlerëson se viktimës/ve i rrezikohet jeta dhe shëndeti, vërteton UMM duke 

lëshuar urdhër mbrojtje me afat nga 1 muaj deri në 1 vit. Procedurialisht ky është një vendim gjyqësor i 

ndarë në dy faza gjyqësore, faza e parë seanca për gjykimin e kërkesës për lëshimin e UMM dhe faza e dytë 

seanca për vërtetimin e UMM-së dhe zgjatjen e afateve përmes lëshimit të urdhërit të mbrotjes. Në fazën e 

parë, me paraqitjen e kërkesëpadisë për UMM, ashtu sikundër dhe parashikimet e ndryshimeve të fundit të 

ligjit të dhunës, Gjykata lëshon urdhrin e mbrojtjes edhe në rastet kur palët pretendojnë se konflikti është 

zgjidhur ose duhet të zgjidhet me pajtim ose ndërmjetësim.8 Ndërkohë që, në seancën e vërtetimit të UMM 

pas 16-18 ose 20 ditësh, Gjykata bazuar në provat e paraqitura nga palët dhe rrezikun që mund t’i kanoset 

viktimës/ave nga dhunuesi anullon efektet e UMM, pushon/refuzon lëshimin e UMM (rrëzon) si dhe  

vërteton UMM (pranon).9 

 

Është pikërisht ky moment procedurial që nuk përcakton qartë statistikat në lidhje me gjykimet UMM/UM. 

 

Tabela 4 Statistikat për vendimet penale dhunë në familje, Gjykata Rrethit Gjyqësor Durrës 

Neni Çështje 

të 

mbartura 

Çështje 

të reja 

Gjithsej Vendim 

fajësie 

Përfunduar Vendim 

pafajësie 

Arrest 

në 

burg 

Arrest 

shtëpie 

Detyrim 

paraqitje 

Mjekim 

i 

detyruar  

130/a i 

Kodit 

Penal 

7 54 61 27 27 22 30 3 3 1 

 

 

Ligji Nr. 125/2020, Neni 4,l  përcakton: Në nenin 10 bëhen këto ndryshime: 1. Në pikën 1 bëhen ndryshimet 

e mëposhtme: a) Paragrafi i parë i pikës 1 ndryshohet si më poshtë: “1. Gjykata, si masë mbrojtëse të 

dhunës në familje, urdhëron menjëherë largimin e dhunuesit nga banesa për një afat kohor të caktuar, kur 

viktima dhe dhunuesi banojnë në të njëjtën strehë. Gjykata, kur është rasti, në vendosjen e kësaj mase 

merr në konsideratë nevojat e veçanta të dhunuesit të mitur, të moshuar ose personit me aftësi të kufizuar 

dhe në këto raste urdhri i largimit nga banesa vendoset vetëm kur asnjë masë tjetër nuk garanton 

mbrojtjen e viktimës nga dhuna. Gjykata nuk i ka të disagreguara masat  e mbrojtjes që ofron, për të 

përcaktuar dhe shpeshtinë e dhënies së tyre. 

 

Të dhëna nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor, Bashkia  Durrës 

 

 

Tabela 5  Proçedime për veprën penale „Dhunë në Familje“,  neni 130 /a i Kodit Penal Janar-Nëntor 2020 

Nr. referime Nr. Regjistrime Mosfilluar Gjyq Pushuar 

151 120 45 76 10 

Burimi: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës 

                                                      
8Ligji 9669 datë 18.12.2006 „Për masat ndaj dhunës në marrdhëniet familjare“ i ndryshuar, neni  19 pika 2/1. 
9Ligji 9669 datë 18.12.2006 „Për masat ndaj dhunës në marrdhëniet familjare“ i ndryshuar, neni 20. 



 
 

 
 

Të dhënat e mësipërme përfshijnë rastet e dhunës për Bashkinë Durrës dhe Bashkinë Shijak, duke qënë se 

kompetencat për ushtrimin e veprimtarisë së Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës 

shtrihen në të dyja këto Bashki. Në një krahasim mes të dhënave të marra nga DVPQ Durrës për rastet e 

referimeve për veprën penale të parashikuar nga neni 130/a i Kodit Penal për Bashkinë Durrës rezultojnë 

155 raste të referuara, ndërsa sipas organit procedures, rastet e referuara  janë  151. Ndërkohë, bashkë me 

çështjet e mbartura, janë hetuar 172 procedime penale. 

 

Siç shihet nga 151 referime nga DVPQ Durrës, vetëm për 120 prej tyre organi i akuzës ka gjetur elementë të 

figurës së veprës penale të parashikuar nga neni 130/a i Kodit Penal, ndërkohë që, pjesa tjetër janë 

mosfilluar brenda afatit 15 ditor të përcaktuar në Ligj10. Siç shihet nga statistikat, nga 120 regjistrime vetëm 

për 76 prej tyre janë përfunduar hetime, duke e dërguar çështjen për gjykim pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës. Kodi i procedurës penale përcakton afatin e hetimeve 3 muaj nga data në të cilën emri i 

personit që i atribuohet vepra penale, është shënuar në regjistrin e njoftimit të veprave penale11 me të 

drejtë shtyrje deri në 3 muaj për veprat komplekse. 

 

Rezultatet e Monitorimit – Viti 2020 
 

Objektivi 3.1 Ndërgjegjësimi i shoqërisë për të mos pranuar dhe për të mos toleruar 
ushtrimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. 
 

Bashkia e Durrësit  për të disatin12  vit rradhazi vazhdon të ketë një prej niveleve më të larta të raportimit të 

dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, kjo dhe sipas statistikave të INSTAT për vitin 201913ku në 

Qarkun e Durrësit, norma e grave që kanë raportuar  dhunë  ka qenë 30 shprehur për 10 mijë banore gra. 

 

Në vitin 2016, Shqipëri numëroheshin në terma absolute 2.825 gra të dhunuara dhe Qarku i  Durrësit 

renditej në vendin e dytë për përqindjen me të lartë të grave që përjetojnë dhunë në familje  me 14.9%, pas 

Tiranës e cila raporton 36.5 % të rasteve.     

Në vitin 2017, numëroheshin në terma absolutë 3.243 gra të dhunuara dhe Qarku i Durrësit renditet sërish i 

dyti për përqindjen më të lartë të grave që përjetojnë dhunë në familje në 13.9%, pas qarkut të  Tiranës me 

35,8 % gra të dhunuara. 

                                                      
10 Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë, Neni 291 “1. Kur ekzistojnë rrethanat që nuk lejojnë fillimin e 

procedimit, prokurori jep vendim të arsyetuar për mosfillimin e procedimit brenda 15 ditëve nga regjistrimi i kallëzimit 
11 Kodi i Procedurës Penale, Neni 323 “1.Brenda përfundimit të afatit ligjor të hetimeve, prokurorivendos sipas 

paragrafit 6, të nenit 327, të këtij Kodi. 2. Afati i përfundimit të hetimeve është tre muaj nga data në të cilën emri i 

personit që i atribuohet vepra penale është shënuar në regjistrin e njoftimit të veprave penale, dhe gjashtë muaj për 

veprat penale të parashikuara nga shkronjat “a” dhe “b”, të nenit 75/a, të këtij Kodi. 
12http://ëëë.instat.gov.al/media/1680/ëomen-and-man-in-albania-2017.pdf viti 2016, 

http://ëëë.instat.gov.al/media/4349/burra-dhe-gra-ne-shqiperi-2018.pdf  viti 2017, 

http://ëëë.instat.gov.al/media/6413/burra-dhe-gra_2019.pdf  viti 2018. 
13http://ëëë.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografik%C3%AB-dhe-social%C3%AB/barazia-

gjinore/publikimet/2020/burra-dhe-gra-n%C3%AB-shqip%C3%ABri-2020/ 
 

http://www.instat.gov.al/media/1680/women-and-man-in-albania-2017.pdf
http://www.instat.gov.al/media/4349/burra-dhe-gra-ne-shqiperi-2018.pdf
http://www.instat.gov.al/media/6413/burra-dhe-gra_2019.pdf
http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografik%C3%AB-dhe-social%C3%AB/barazia-gjinore/publikimet/2020/burra-dhe-gra-n%C3%AB-shqip%C3%ABri-2020/
http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografik%C3%AB-dhe-social%C3%AB/barazia-gjinore/publikimet/2020/burra-dhe-gra-n%C3%AB-shqip%C3%ABri-2020/


 
 

 
 

Në vitin 2018, numëroheshin në terma absolutë 3.414 gra të dhunuara dhe Qarku i Durrësit renditet sërisht 

i dyti për përqindjen më të lartë të grave që përjetojnë dhunë në familje në 14.3%, pas qarkut të  Tiranës 

me 37.2 % gra të dhunuara. 

 

Ndërkohë në vitin 2019, numëroheshin në terma absolutë 3.372 gra të dhunuara dhe Qarku i Durrësit 

renditet i pari,  për normën e lartë të grave që kanë raportuar dhunë, në 30.0 e ndjekur nga Qarku i Vlorës 

me 29.7 dhe Tirana me 26.0 për 10 mijë banorë. 

 

Statistikat si më sipër tregojnë për një nivel të lartë raportimi të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe 

kulmon me vitin 2019, duke u renditur si qarku i parë. 

 

Nga monitorimi i zbatimit të strategjisë,  në vijimësi rezulton se rolin kryesor në fushatat ndërgjegjësuese 

në Bashkinë e Durrësit e kryejnë Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) që punojnë në territorin e bashkisë.  

 

Në mungesë të një buxheti specifik të përcaktuar për fushata ndërgjegjësuese, Bashkia Durrës  ka 

koordinuar  punonjësit e saj, konkretisht specialistët e barazisë gjinore dhe ndihmës ekonomike dhe 

Drejtorinë e Shërbimit Social Durrës, që në  bashkëpunim me  OSHC-të të  implementojnë projekte kundër 

dhunës në marrëdhëniet familjare dhe dhunës me bazë gjinore në  territorin e Bashkisë së Durrësit.  

 

Konkretisht, fushatat ndërgjegjësuese në vend dhe online në platformën zoom janë zhvilluar në 

bashkëpunim me: 

• QZHK “Sot për të Ardhmen”, që buxhetohet nga Bashkia Durrës në ofrimin e tre shërbimeve për 

viktimat e dhunës.  

• Shoqatën e Grave me Probleme Sociale Durrës, sot Shoqata “Gender Paqe e Siguri” me të cilën 

Bashkia ka marrëveshje bashkëpunimi në kuadër të projekteve të implementuara nga Shoqata.  

• Qëndra për Nisma Ligjore e Qytetare. 

• World Vision, përmes programeve për familjen dhe fëmijët.  

 

Në takimet ndërgjegjësuese dhe mbledhjet e aktorëve të GTN e MKR-së janë të përfshirë dhe organizata të 

krishtera, siç është World Vision, duke mbështetur mbledhjet e GTN-së  dhe duke u përkushtuar tek puna  

për mbrojtjen e fëmijevë dhe forcimin e strukturave dhe institucioneve që ofrojnë shërbime mbështetëse  

për fëmijët jo vetëm në shkollë por dhe në komunitet. 

 

Për vitin 2020 buxheti i Bashkisë Durrës për shërbimet shpenzuar për viktimat e dhunës në familje përbëhet 

nga 624,000 lekë të cilat  buxhetohen Qendrës për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” përmes 3 

zërave: 1) ndihmë ligjore; 2)  ndihmë psikologjike dhe 3) linja telefonike; ndërsa 2.436.000 Lekë shërbejnë 

për të mbuluar pagat për 2 nëpunëse të Barazisë Gjinore (NBGj) që paguhen specifikisht nga buxheti i 

Bashkisë Durrës, një për bashkinë Durrës dhe një për Njësinë Administrative Sukth.  

 

Numri i pjesëmarrësve në takimet ndërgjegjësuese në total ka qenë  200 pjesëmarrës (nga aktivitetet e 

realizuara nga SHGPS në kuadër të projektit “Qëndra Sociale për gra dhe vajza” mbështetur financiarisht 



 
 

 
nga AWEN/SIDA, ku grupet e targetuara janë gra dhe fëmijë të familjeve me probleme sociale si dhe nxënës 

në shkolla e në gjimnaze në qytetin e Durrësit dhe në rrethina. Këto aktivitetete janë zhvilluar në: 

• Zonën e Spitallës; 

• Porto Romano;  

• Kënetë;  

• Nishtulla;  

• Shkozet; 

• Njësive Administrative Sukth, Katund i Ri; 

• Nxënës të shkollave  të mesme në Njësitë  Administrative dhe Bashkinë Durrës;  

• Administratorë Socialë pranë Bashkisë Durrës dhe Njësive Administrative;  

• Anëtarë të mekanzimit të referimit në Njësitë Administrative dhe Bashkinë Durres. 
 

Organizatat e Shoqërisë Civile të përfshira në koordinimin e aktiviteteve dhe fushatave ndërgjegjësuese  

kundër dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore në Bashkinë e Durrësit  përgjatë vitit 2020 janë: 

 

• QZHK “Sot për të Ardhmen”; 
 

Kjo organizatë ka shpërndarë materiale informimi dhe mbrojtëse për 36 pjesëmarrës të MKR e Durrësit, 
dhe 400 përfitues të tyre dhe përafërsisht 12500 përfitues indirekt, nëpërmjet fushatave online dhe në 
terren (Durrës). 

 

• Shoqata e Grave me Probleme Sociale, Durrës - Shoqata Gender, Paqe e Siguri; 

• World Vision; 

• Qëndra për Nisma Ligjore e Qytetare. 
 

Qyteti i Durrësit u trondit gjatë 2020 nga dy vrasje në familje, në 1 Shkurt ku 45 vjeçari  L.C goditi me thikë 

bashkëshorten e tij 33 vjeçe, nënë e tre fëmijëve të mitur duke i shkaktuar vdekjen. Për këtë vrasje 

Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës ka regjistruar procedimin penal Nr. për veprat penale 

"Vrasje për shkak të marrëdhwnieve familjare" dhe "Veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës" të 

parashikuar nga neni 79/c K.Penal, dhe neni 321/2 K.Penal. Aktualisht, çështja është regjistruar për gjykim 

në datë 14.10.2020 dhe nuk ka ende një vendim përfundimtar dënimi. 

Ndërkohë, në datë 26 Shkurt, 63 vjeçari R.T qëlloi për vdekje me metrin metalik, në mesditë, bashkëshorten 

e tij 58 vjeçare, H.T. Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës regjistroi proçedimin Penal 

Nr.478/2020, i akuzuar për kryerjen e veprës penale "Vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare”, 

parashikuar nga neni 79/c të K.Penal, çështje e cila është regjistruar për gjykim në 24 Dhjetor 2020. 

 

Pavarësisht dy ngjarjeve të rënda të shoqëruara me humbjet e jetës për dy gra, nga ana e MKR-së Bashkia 

Durrës, nuk është mbajtur asnjë mbledhje e veçantë për të trajtuar rastet e për të nxjerrë se çfarë nuk 

kishte funksionuar për të mbrojtur jetën e tyre. Ashtu siç shihet edhe nga  akuza e ngritur kundër shtetasit  

L.C, ai akuzohet edhe për kryerje të veprimeve në kundërshtim me vendimin e Gjykatës, pra një vendimi 

Urdhër Mbrojtje.  

Në 8 Mars 2020, në thirrjen e SHGPS Durrës është zhvilluar një marshim paqësor duke kërkuar 

ndërgjegjësim  qytetar ndaj dhunës në familje dhe në anën tjetër institucionet shtetërore të marrin 

përsipër përgjegjësitë që i cakton ligji Nr. 9669 datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet 

familjare”, i ndryshuar. Të pranishëm në marshim ishin grupmosha të ndryshme. 



 
 

 
Ndërkohë që  ngjarja tronditëse ku një 65 vjeçar, roje i një shkolle në zonën e Bregut të Lumit në Tiranë, 

kishte abuzuar seksualisht me një 15 vjeçare, nxënësë në këtë shkollë,  nxiti një reagim qytetar më të fortë. 

Në qytetin e Durrësit një grup studentësh të Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, si dhe gjimanzistë 

organizuan dy marshime paqësore në datat 4 dhe 6 Qershor, ku përmes pankartave të ndryshme kërkuan 

drejtësi, siguri për jetën e fëmijëve dhe duke kërkuar t’i jepet fund pedofilisë. 

 

QZHK “Sot për të Ardhmen”  

Kjo organizatë buxhetohet nga Bashkia Durrës në ofrimin e 3 (tre) shërbimeve për viktimat e dhunës në 

marrëdhëniet familjare. Zyrat e organizatës janë zhvendosur nga rrethinat e qytetit të Durrësit (zona e 

Kënetës), për në ambjentet e Bashkisë Durrës, në zonën e banesave sociale, pranë UKD Durrës, duke 

ofruar: 

• Këshillim psikosocial i viktimave të dhunës me bazë gjinore dhe në familje, përmes Numrit të 

Gjelbër 08009888. Ky është një shërbim që ofrohet 24 orë, çdo ditë dhe falas nga një staf 

multidisiplinar dhe profesionist.  

• Këshillim  juridik dhe psikologjik  ballë për ballë për viktimat dhe dhunuesit. 

• Mbështetje dhe këshillim ligjor përsa i përket UMM dhe UM në Drejtorinë Vendore të Policisë, 

Prokurori, Gjykatë, Zyrë Përmbarimi.   

• Fuqizim dhe riintegrim i viktimave në jetën sociale dhe integrim ekonomik të mbijetuarave të 

dhunës përmes aftësimit për jetën dhe referimit në shërbimet përkatëse të arsimimit, punësimit 

etj.   

• Edukim dhe ndërgjegjësim mbi barazinë gjinore dhe dhunën në familje 

 

Përgjatë vitit 2020 kjo organizatë ka ofruar shërbim për viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, si më 

poshtë: 

• Këshillim psikologjik 172 raste; 

• 189 raste telefon i gjelbërt; 

• 16 gra dhe vajza, që janë ndihmuar me përfaqësim në gjykatë, prokurori, polici etj. Ndër to:  7 raste 
janë mbështetur për lëshimin e UMM/UM;  7 raste janë ndihmuar për proçesin e zgjidhjes së 
martesës; 2 rast për leje kalimi kufiri. 

• Ndihmë ekonomike cash, në bashkëpunim me UNICEF 11 raste (periudha e COVID-19); 

• Ndihmë në paketë ushqimore dhe sanitare 16 raste; 

• Referuar në sistemin e Ndihmës Ekonomike 5 raste. 
 

Një fokus të vecantë u është dhënë dhe fëmijëve të cilët kanë qënë viktima direkte ose indirekte të dhunës 

në familjë më anë të një programi prindërimi. Rastet janë mbështetur: - me këshillim psikologjik përmes 

Numrit të Gjelbër 08009888,- përmes këshillimit psikologjik ballë për ballë; - terapisë familjare; - asistencës 

psikologjike për gratë dhe fëmijët e mitur në Gjykatë, Polici dhe Përmbarim. 

Përveç pjesëmarrjes në takime dhe trajnime të përbashkëta të MKR-së, Qëndra  ka realizuar dhe takime 

specifike të menaxhimit të rastit.  Prej Korrikut deri në Dhjetor 2020 janë organizuar 14 takime për 

menaxhimin e rasteve me anëtarë të MKR-së Durrës, me aktorë si Policia Durrës, Bashkia, Gjykata dhe 

Prokuroria. 

Në faqen në rrjetin social facebook kjo organizatë ka shpërndarë 54 postime me mesazhe sensibilizuese  

dhe orientuese për shërbimet e ofruara për viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare. 



 
 

 
Nga data 26 Nëntor deri në 11 Dhjetor, QZHK organizoi fushatën online, "Diellëza/një histori mbijetese”, 

duke shpërndarë fotomesazhe të speicalistëve, anëtarëve të MKR-së që ofrojnë shërbime për viktimat e 

dhunës në familje. 

Janë shpërndarë materiale informimi dhe mbrojtëse për 36 pjesëmarrës të MKR e Durrësit, dhe 400 

përfitues të tyre dhe përafërsisht 12 500 përfitues indirektë nëpërmjet fushatave online dhe në terren 

(Durrës). 

Që nga muaji Maj, Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen”, në kuadër të projektit “Diellëza – 

një histori mbijetese në kohën e Covid-19!” mbështetur nga PNUD, organizoi dy trajnime online me Ekipin 

Teknik Ndërdisiplinar të Bashkisë Durrës mbi zbatimin e protokollit për menaxhimin e rasteve të dhunës në 

familje nëpërmjet MKR dhe rritjen e kapaciteve në teknologjine e informacionit përgjatë kësaj periudhe. 

Më 25 Nëntor, në ditën e parë të Fushatës Kundër Dhunës me Bazë Gjinore, Qendra për Zhvillim Komunitar 

“Sot për të Ardhmen” në bashkëpunim me Bashkinë Durrës dhe me mbështetjen e PNUD Shqipëri, lancoi 

shërbimet e reja të specializuara në kohë pandemie, në qendrën e re komunitare ofruar me Vendim të 

Këshillit Bashkiak Durrës Nr. 6457, dt. 09.06.2020, bazuar në rekomandimet e Grevios, Konventës së 

Stambollit për Shqipërinë dhe Kartës Europiane për Barazi Gjinore.  

Ndër aktivitetet e fushatës online u  publikuan  online dy botimeve të prodhuara me mbështetjen e UNDP 

Shqipëri përkatësisht: “Bashkë ia dalim më mirë14”, një libërth me ushtrime dhe lojëra për familjen dhe 

fëmijët, në mbështetje të marrëdhënieve të shëndetshme prindër-fëmijë në kohë të D-19 si dhe  “Diellëza - 

Gratë në kohën e COVID-19”15, një doracak mbi promovimin e barazisë së roleve gjinore në familje duke 

adresuar konceptet dhe rastet specifike në këndvështrimin e ndikimit të pandemisë COVID-19. 

 

Shoqata “Gender, Paqe e Siguri” 

 

SHGPS  në kuadër të projektit “Qëndra Sociale për Gra dhe Vajza” të financuar nga AWEN/Sida përgjatë vitit 

2020 ka ofruar këshillim ligjor dhe psikologjik për viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare.  

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2020, 200 raste kanë përfituar nga shërbimi psikologjik, si më poshtë: 

• 177 gra / vajza kanë marrë shërbimin psikologjik duke përfshirë këshillimin psikologjik se si ato të 

njohin dhe menaxhojnë emocionet, të zbusin ndjenjat e fajit, të zhvillojnë aftësitë për të përballuar 

situatat, të forcojnë egon, të rrisin vetëvlerësimin etj. 

• 7 gra/ vajza kanë marrë shërbimin e eksperitzës psikologjike në gjykatë gjatë procesit të divorcit për 

vendosjen e kujdestarisë së fëmijëve. 

• 4 gra/ vajza kanë përfituar nga vleresimi psiko-social për kujdestarinë e fëmijëve në raste divorci 

dhe asistencën psikologjike gjatë seances gjyqësore për përftimin e UMM. 

• 12 raste ku klientët  kërkuan ndihmë dhe informacion në lidhje me ndihmën ekonomike, mundësitë 

e punësimit, informacion për procedurat ligjore, ushqime, veshje, strehim etj. 

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2020, kanë përfituar nga konsulenca juridike 217 raste, si më poshtë: 

Janë përfunduar 11 çështje. Për vitin 2021 janë mbartur  8 çështje, nga të cilat 2 janë çështje penale. 

Janë zhvilluar 65 seanca gjyqësore, civile dhe penale: 

                                                      
14 https://ëëë.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/_bashke-ia-dalim-me-mire-
.html?fbclid=IëAR1F5uTAnvgaQP6zFz-2fLqapSCynAlF4MF4OoLËi3R4GQLTbqLtfFjnmTk  
15 https://ëëë.al.undp.org/content/albania/en/home/library/ëomens_empoëerment/doracaku-
djellezat.html?fbclid=IëAR2vUBsB5ldn7LZnl1OVrYQYKrgOQBDYD3NRODY90pxxYgx0yf7kë4CLLnI  

https://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/_bashke-ia-dalim-me-mire-.html?fbclid=IwAR1F5uTAnvgaQP6zFz-2fLqapSCynAlF4MF4OoLWi3R4GQLTbqLtfFjnmTk
https://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/_bashke-ia-dalim-me-mire-.html?fbclid=IwAR1F5uTAnvgaQP6zFz-2fLqapSCynAlF4MF4OoLWi3R4GQLTbqLtfFjnmTk
https://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/womens_empowerment/doracaku-djellezat.html?fbclid=IwAR2vUBsB5ldn7LZnl1OVrYQYKrgOQBDYD3NRODY90pxxYgx0yf7kw4CLLnI
https://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/womens_empowerment/doracaku-djellezat.html?fbclid=IwAR2vUBsB5ldn7LZnl1OVrYQYKrgOQBDYD3NRODY90pxxYgx0yf7kw4CLLnI


 
 

 
- 40 seanca për gjykimet  civile,  në proëesin e zgjidhjes së martesës. 

- 25 seanca gjykimesh penale në proçesin penal të parashikuar nga neni 130/a i Kodit Penal “Dhunë 

në familje”. 

• Janë përfaqësuar viktimat në  21 seanca në gjykimet e UMM ( Urdhër i menjëhershëm  mbrojtje)  

dhe UM ( Urdhër mbrojtje). 

• Janë zhvilluar  6 seanca gjyqësore në proçesin penal të parashikuar nga neni 125 i Kodit Penal, 

Mosdhënie e mjeteve për jetesë. 

• Përsa i përket rasteve të zgjidhjes së martesës, pjesa më e madhe e grave viktima të dhunës në 

familje, kanë qënë nëna me fëmijë të mitur, e konkretisht 14 raste. Ndërsa rastet e viktimave të 

dhunës në familje pa fëmijë të mitur janë 4. 

• Janë zhvilluar 12 fushata ndërgjegjësuese në 6 Njësitë  Administrative  të Bashkisë Durrës (Sukth, 

Katund i Ri, Rrashbull, Manzë, Porto Romano-Spitallë, dhe Shkozet), ku 200  pjesëmarrës të 

drejtëpërdrejtë, kanë përfituar informacion në lidhje me ndryshimet në legjislacionin për cështjet e 

dhunës në familje, shërbimet ligjore që sigurohen falas nga shteti për viktimat e dhunës në familje. 

• Në rrjetin social facebook kjo organizatë ka shpërndarë 84 postime, duke përcjellë aktivitetet e 

organizuara, mesazhe sensibilizuese dhe infomracione të nevojshme për menaxhimin e situatës 

Covid-19.  

• Përgjatë situatës së mbylljes pandemike, është vijuar ofrimi i shërbimeve për viktimat e dhunës në 

familje, duke ofurar këshillm online, si dhe përmes shërbimit telefonik. 

• Përgjatë 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore, SHGPS me mbështetjen e 

AWEN/SIDA organizoi një takim me djem dhe burra, në kuadër të fushatës #GlobalGuyTalk  

#Burratedjemtëflasin. 

• Gjatë zhvillimit të takimeve ndërgjegjësuese me nxënësit e shkollave të mesme ekspertët e 

Shoqatës  kanë trajtuar çështje të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, ku të rinjtë 

punuan një video për të dhënë një mesazh kundër dhunës. Kjo video, në bashkëpunim me Bashkinë 

Durrës  u paraqit për publikun në ekranin e Bashkisë Durrës pranë Pallatit të Kulturës  në kuadër të 

fushatës së aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore. 

 

Qendra  e Shërbimit Ligjor Falas pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 

Kjo Qendër është inaguruar në datë 06.03.2020 pranë ambjenteve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës e 

mbështetur nga  PNUD në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, financuar nga Qeveria austriake 

përmes “Agjencisë Austriake per Zhvillim” Austrian Development Agency dhe zbatuar nga Qendra për 

Nisma Ligjore e Qytetare. 

Kjo Qendër e Ndihmës Ligjore Falas pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës u ringrit për të dytën herë në 

këtë Gjykatë dhe ofroi deri në Nëntor 2020 ndihmë ligjore parësore dhe dytësore për komunitetet në 

nevojë duke synuar rritjen e aksesit të tyre në sistemin e drejtësisë. 

Përgjatë periudhës pandemike këto shërbime janë ofruar kryesisht online, përmes telefonit dhe rrjetit 

social facebook. Kryesisht shërbimet e ofruara kanë qënë këshillime juridike,  përpilim kërkesash, kërkesë 

padish dhe kallëzime. Nga qëndra janë ndjekur raste të zgjidhjes së martesës së grave që mund të kenë 

qenë viktima të dhunës në familje, përfaqësim në UMM në total 11 raste. Shërbimet e specifikuara e të 

ndara nuk na janë vënë ende në dispozicion. 



 
 

 
Pas Nëntorit 2020 Avokatet e Qendrës kanë marrë rolin e mentorit për avokatët e Zyrës Rajonale të 

Ndihmës Juridike Falas, pranë Gjykatës Rrethit Gjyqësor Durrës. 

 

Klinika e Ligjit pranë Universitetit “Aleksander Moisiu” Durrës 

Shërbimet ligjore ofrohen  ndaj shtresave vulnerabël, kryesisht në çështjet ku proçesi i kundërdrejtohet një 

organi të administratës publike si dhe çështje të litigimit strategjik dhe nuk raportohet të këtë këshillim 

ligjor për viktima të dhunës në marrdhnëiet familjare. 

Zyra Rajonale e Ndihmës Juridike Falas 

Në datë 15 dhjetor 2020, u inagurua Zyra Rajonale e Ndihmës  Juridike Falas pranë Gjykatës Rrethit 

Gjyqësor Durrës, e cila do të ofrojë këshillim ligjor falas për kategoritë e përcaktuara nga Ligji për Ndihmën 

Juridike të Garantuar nga Shtetit. Një ndër kategoritë që ky ligj parashikon si përfituese janë dhe viktimat e 

dhunës në marrdhëniet familjare. 

Duke qënë se zyra sapo ka nisur ofrimin e shërbimeve, nuk kemi një statistikë ende. 

 

Zyra Rajonale e Agjensisë Kombëtare  të Punësimit dhe Aftësive Durrës 

Pranë këtij aktori përgjatë vitit 2020 janë referuar për punësim 13  viktima të dhunës në familje, nga ana e 

aktorëve të tjerë pjesë e MKR-së.  Sektorët ku janë punësuar gratë janë fasoneritë dhe sektori i hoteleri-

turizëm, në pozicionin e sanitareve.  

Ndërkohë pavarësisht pjesmarrjes së tyre në mbledhjet e MKR-së, disa nga aktorët vazhdojnë të kenë një 

rol të zbehtë. Kështu, Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durrës,  Spitali Rajonal Durrës dhe 

Drejtoria e Shëndetit publik nuk raportojnë që të jenë paraqitur pranë tyre, identifikuar apo referuar raste 

të dhunës në marrdhëniet familjare.   

 

Ndërkohë nga Zyra e Përmbarimit Shtetëror Durrës referohon se  ka pasur vetëm 2  rast për  ekzekutim 

UMM, vendime të cilat  janë  arritur të ekzekutohen plotësisht. Problematikë ka qënë fakti që pavarësisht 

parashikimeve të Ligjit Nr. 9669 datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrdhënëiet familjare” i 

ndryshuar, që vendimi UMM/UM përbën titull ekezkutiv dhe vihet 16në ekzekutim nga Shërbimi 

Përmbarimor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës nuk  vendoste një urdhërim të tillë në dispozitivin e 

vendimit. Prej Tetorit e në vijim, ky boshllëk ligjor është rregulluar dhe tashmë Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Durrës, përcakton se Vendimi UMM/UM përbën titull ekzekutiv dhe ekzekutohet nga Shërbimi 

Përmbarimor në bashkëshpunim me Policinë e Shtetit. Pavarësisht këtij parashikimi, vendimi nuk përcillet 

për ekzekutim pranë Shërbimit Përmbarimore. Në një analizë të dispozitave përkatëse të Kodit të 

procedurës civile,  nenit  511 të tij, vënia në ekzekutim bëhet me kërkesë të palës kreditore, që në rastin në 

fjalë është viktima e dhunës në marrëdhëniet familjare. 

E njëjta situatë ndodh edhe me Shërbimin e Provës Durrës përgjatë vitit 2020. Asnjë nga aktorët e 

mekanizmit nuk ka referuar raste të dhunës në familje, në zbatim të urdhërimeve të dhëna me Vendimet e 

                                                      
16 Ligji 9669 datë 18.12.2006, Neni 19 (i ndryshuar) pika 5 “Vendimi i gjykatës për nxjerrjen e 

urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes përbën titull ekzekutiv dhe nuk mund të ankimohet. Vendimi 

ekzekutohet menjëherë nga organet e policisë, në bashkëpunim me shërbimin përmbarimor 

gjyqësor dhe zyrën e shërbimeve sociale të njësisë së vetëqeverisjes vendore ku janë me banim të 

përhershëm ose të përkohshëm viktima dhe personat e tjerë, të parashikuar në vendim." 
 



 
 

 
UMM dhe UM, por vetëm për vendimet penale për veprën penale të parashikuar nga neni 130 /a i Kodit 

Penal. 

Ky institucion edhe pse punon drejtpërdrejt me dhunuesit, vazhdon të mos të jetë aktor në Mekanizmin e  

Durrësit. 

Përsa i përket Dhomës së Avokatisë Durrës, edhe pse parashikimi i VKM-së Nr. 334 datë 17.2.2011 “ Për 

mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve  të dhunës në marrdhëniet familjare  dhe 

mënyrën e procedimit të tij”  është që ky aktor duhet të jetë pjesë e mekanizmit, nuk është i përfshirë. 

Edhe në marrveshjen e re të bashkëpunimit të nënshkruar në Shator 2019, Dhoma e Avokatisë Durrës 

dhe Zyra e Shërbimit të Provës nuk janë të përfshira. 

 

 

Tabela 6. Tabela e aktiviteteve kundër dhunës me bazë gjinore dhe datat e realizimit të tyre 

Nr.  Data Vendi Tema Organizuarnga:  

 30.09.2020 Restorant„Fly“ 

Durrës 

Zbatimi i planeve të 

integrimit soci-eknmik 

për viktimat e dhunës 

në familje apo formave 

të tjera të dhunës 

AWEN/SIDA, UN WOMEN SHGPS 

 31.20.2020 Sheshi para 

Bashkisë Durrës 

Aktivitet 

ndërgjegjësues në 

kuadër të 20 vjetrit të 

miratimit të Rezlutës 

1325 Gruaja, Paqja, 

Siguria 

SHGPS, Ambasada e Mbretërisë së 

Vendeve të Ulta, UN WOMEN, 

OSBE 

 25.11.2020 Zyrat e QZHK „Sot 

për të Ardhmen“ 

Durrës 

Hapja e 16 ditëve të 

aktivizimit kundër 

dhunës në familje 

QK Sot per te Ardhmen, Bashkia 

Durrës, UNDP 

 25.11.2020-

10.12.2020 

Zyrat e QZHK „Sot 

për të Ardhmen“ 

Durrës 

Ekspozita online “Të 

jetosh shëndetshëm pa 

dhunë“ 

QK Sot për të Ardhmen, Bashkia 

Durrës, UNDP 

 26.11.2020-

12.12.2020 

Faqja e facebok e 

QK Sot për të 

Ardhmen 

Fushata online 

"Diellëza/nje histori 

mbijetese -Të gjithë 

bashkë mund tia dalim 

për të adresuar dhunën 

në familje“ 

QK Sot për të Ardhmen, Bashkia 

Durrës, PNUD 

 25.11.2020 Sheshi para 

Bashkisë Durrës 

Hapja e fushatës të 

aktivizimit 16 ditë 

kundër dhunës në 

familje 

SHGPS, AWEN, Bashkia Durrës 

 01.12.2020 Durrës Zbatimi i planeve të 

integrimit soci-eknmik 

për viktimat e dhunës 

AWEN/SIDA, UN WOMEN, SHGPS 



 
 

 
në familje apo formave 

të tjera të dhunës 

 2.12.2020 Shkolla e mesme 

“Bernardina 

Qerraxhia”,  Durrës 

Dhuna në familje dhe 

dhuna me bazë gjinore 

SHGPS, AWEN/SIDA 

 3.12.2020  Shkolla e mesme 

“NaimFrashëri”, 

Durrës 

Dhuna në familje dhe 

dhuna me bazë 

gjinore” 

SHGPS, AWEN/SIDA 

 4.12.2020 Shkolla e mesme 

“Gjergj Kastrioti”,  

Durrës 

Dhuna në familje dhe 

dhuna me bazë gjinore 

SHGPS, AWEN/SIDA 

 7.12.2020 Shkolla e mesme,  

“Jusuf Hoti”, 

Katund i Ri 

Dhuna në familje dhe 

dhuna me bazë 

gjinore” 

SHGPS, AWEN/SIDA 

 8.12.2020 Shkolla e mesme 

“Dom Nikollë 

Kacorri”, Kënetë- 

Durrës 

Dhuna në familje dhe 

dhuna me bazë gjinore 

SHGPS, AWEN/SIDA 

 9.12.2020 Shkolla e mesme 

“Jusuf Hoti”, 

Katund i Ri 

Dhuna në familje dhe 

dhuna me bazë 

gjinore” 

SHGPS, AWEN/SIDA 

 10.12.2020 Shkolla e mesme 

“Dom Nikollë 

Kacorri”, Kënetë- 

Durrës 

Dhuna në familje dhe 

dhuna me bazë 

gjinore” 

SHGPS, AWEN/SIDA 

Burimi: Koordinatorja vendore, Bashkia Durrës 

 

Nga OSHC QNL dhe QK “Sot për të Ardhmen” janë realizuar trajnime të përbashkëta me aktorë të MKR-së. 

 

Tabela 7 Trajnime të përbashkëta të MKR-së 

Nr.  Data Vendi Tema Organizuar nga:  

 27.04.2020 Online, platforma 

Zoom 

Zbatimi i protokollit për 

menaxhimin e rasteve 

të dhunës në familje 

nëpërmjet MKR/ETN 

dhe rritja e 

kapaciteteve në 

teknologjinë e 

informacionit në 

Bashkinë Durrës 

përgjatë COVID-19 

QZHK "Sot për të ardhmen” me 

Strehezën për Gra dhe Vajza me 

mbështetjen e PNUD 

 24.06.2020 Online, platform 

zoom 

Njohja me Protokollin 

e Menaxhimit të 

QNL, UNDP 



 
 

 
Rasteve të Dhunës në 

Familje në Nivel 

Vendor, Përmes 

Mekanizmit të 

Koordinuar të Referimit 

(Mkr) 

 30.07.2020 Online, platform 

zoom 

Rëndësia e 

bashkëpunimit dhe 

koordinimit 

shumësektorial të 

profesionistëve në 

trajtimin e rasteve të 

dhunës në familje. 

 

Ministria e Shëndetësisë 

dhe Mbrojtjes Sociale, Policia e 

Shtetit, UNDP  

 19-

20.12.2020 

Online, platforma 

Zoom 

“Forcimi i Kapaciteteve 

të Organizatave të 

Shoqërisë Civile për 

Monitorimin e Zbatimit 

të Standardeve të 

Cedaw-t Nga 

Institucionet e 

Shtetit Shqiptar 

QNL, UN WOMEN 

Burimi: Monitorim i drejtpërdrejtë 

 

Objektivi 3.2: Fuqizimi i mekanizmave të referimit si dhe shtimi/përmirësimi i 
shërbimeve mbështetëse të specializuara për mbrojtjen dhe trajtimin e rasteve të dhunës 
me bazë gjinore dhe dhunës në familje. 
 

Mekanizmi i referimit në Bashkinë Durrës është ngritur në vitin 2011 dhe  në vijimësi ka pasur marrëveshje 

të ndryshme. Marrëveshja e fundit e bashkëpunimit është nënshkruar nga një pjesë e aktorëve të MKR-së 

në Shtator 2019. Marrveshja nuk gjendet e administruar nga Bashkia Durrës pasi gjatë tërmetit të 26 

Nëntorit ka qënë depozituar për nënshkrim pranë NJVKSH Durrës dhe pas dëmtimit dhe shëmbjes së 

pjesëshme të saj, nuk është mundur të gjendet.  Ndryshimet në drejtimin e Bashkisë Durrës, Gjykatës, 

NJVKSH, Mjekut ligjor, kërkojnë nevojën e rifreskimit të marrëveshjes së bashkëpunimit, me anëtarët e rinj 

të Komitetit Drejtues, si dhe përfshirjen në të të aktorëve të tjerë të nevojshëm, të parashikuar në VKM-në 

Nr. 334 datë 17.2.2011 “ Për mekannizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve  të dhunës në 

marrëdhëniet familjare  dhe mënyrën e procedimit të tij”, të tillë si Dhoma Vendore e Avokatisë, Shërbimi i 

Provës. Komiteti Drejtues i MKR-së u mblodh vetëm një herë gjatë vitit 2020, në muajin Korrik dhe në 

pjesën më të madhe nuk kishte pjesëmarrje të drejtuesve të këtyre insitucioneve, por të specialistëve.  

Ndërkohë, protokollet e dala nga MSHMS për menaxhimin e rasteve të dhunës në familje 

përmes Mekanizmit të Koordinuar të Referimit dhe përgjatë situatës pandemike COVID-19, të prezantuara 

për aktorët e MKR-së në mbledhjen e zhvilluar online në platformën Zoom në datë 15 Maj 2020 nuk janë 



 
 

 
nënshkruar nga të gjithë aktorët. Konkretisht këto protokolle rezulton të jenë nënshkruar vetëm nga QK 

“Sot për të ardhmen”, Shërbimi Social Shtetëror Durrës dhe Bashkia Durrës, ndërkohë që pavarësisht 

përsëritjes së kërkesës në mënyrë të vazhdueshme  (përmes e-mailit) nga Drejtoresha e Shërbimit Social 

dhe Drejtoria Ekzekutive e QZHK, nuk rezulton të jenë nënshkruar nga pjesa tjetër e aktorëve. 

Përgjatë periudhës Janar – Dhjetor 2020,  MKR-ja pranë Bashkisë Durrës është mbledhur 6 herë. Ndërkohë 

përgjatë gjendjes së emergjencës së shkaktuar nga COVID-19 koordinimi i Mekanizmit të Referimit pranë 

Bashkisë Durrës  ndaj viktimave të dhunës,  është  realizuar  përmes  thirrjeve telefonike dhe komunikimit 

me anë të platformës What’s app. 

Në datë 28.02.2020 është përzgjedhur përmes konkurimit Specialisti i Barazisë Gjinore dhe Dhunës në 

Familje, në Sektorin e Shërbimeve Sociale, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, znj. Adjola Mullaj. Emërimi i saj 

bëhet disa muaj pas largimit nga kjo detyrë të Specialistes së Barazisë Gjinore znj. Aurora Hyka. 

Trajnimi i koordinatorit për përdorimin e sistemit REVALB është bërë me disa muaj vonesë dhe për pasojë 

dhe hapja e llogarisë së saj këtë këtë sistem të hedhjes të të dhënave. Koordinatori pohon se sistemi 

funksionon shumë mirë dhe ajo bën hedhjen në sistem të vendimeve UMM në mënyrë të rregullt, sapo i 

vijnë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës. Koordinatorja ka ndjekur trajnimin online “Dhuna në familje 

dhe autoritetet përgjegjëse” të organizuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe ASPA, 

trajnimin 2 ditor të organizuar nga GADC me temë “Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore,   Mirë-

funksionimi i Mekanizmit të Bashkërendimit të Punës për Referimin e Rasteve të Dhunës në Familje,  

Protokollet e MSHMS”. Po ashtu koordinatori ka marrë pjesë dhe në 3 trajnimet e realizuara me aktorë të 

MKR-së, përsa i përket Protokolleve të MSHMS si dhe ndryshimeve të fundit në Ligjin Nr. 9669, datë 

18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar, si dhe tryezat konsultuese  të 

mbajtura nga Shoqata “Gender Paqe e Siguri”, me temë “Zbatimi i planeve të integrimit socio-ekonomik për 

viktimat e dhunës në familje, apo të formave të tjera të dhunës”. 

Koordinatori ndan në mënyrë periodike, pas çdo mbledhje minutat e takimit, duke përcaktuar dhe nevojat 

e rastit dhe kërkesat për ndërhyrje nga aktorët konkretë. 

Mekanizmi gjatë kësaj periudhe nuk ka patur komunikim të koordinuar të të gjithë aktorëve por kryesisht 

aktive kanë qënë OJF-të pjesë e MKR-së (Shoqata “Gender, Paqe e Siguri”,  Qëndra Komunitare “Sot për të 

ardhmen”, World Vision), Drejtoria Vendore e Policisë Qarku Durrës dhe Drejtoresha e Shërbimit Social 

Durrës. 

Bashkia Durrës nuk ka një zë buxhetor specifik për funksionimin e MKR-së.  Mbulimi i mjeteve kancelarike, 

si shpenzime operative dalin nga shpenzimet operative të Bashkisë Durrës. Për vitin 2020 buxheti i Bashkisë 

Durrës për shërbimet, shpenzuar për viktimat e dhunës në familje përbëhet nga  624,000 Lekë të cilat  

buxhetohen Qendrës për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen”, ndërsa 2.436.000 Lekë shërbejnë për të 

mbuluar pagat për 2 nëpunëse të Barazisë Gjinore (NBGj) që paguhen specifikisht nga buxheti i Bashkisë 

Durrës, një për bashkinë Durrës dhe një për Njësinë Administrative Sukth.  

 

Ndërkohë që, një shërbim i munguar i viktimave të dhunës në familje, strehëza e emergjencës tashmë 

është finalizuar. Qendra për Shërbime Mbrojtëse Fuqizuese dhe Emergjente për Fëmijën dhe Familjen  

ngrihet si rezultat i partneritetit ndërmjet World Vision Albania (financimi 6.588.000 Lekë), Bashkisë Durrës 

(buxheti 1.421.26417 Lekë) dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (financim 5.421.264 Lekë), 

për të zgjeruar në qytetin e Durrësit gamën e shërbimeve komunitare multidisiplinare si edhe për të ofruar 
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një shërbim të ri dhe të munguar, siç është shërbimi emergjent për mbrojtjen e fëmijëve dhe familjeve në 

nevojë.  Kjo qendër ka nisur aktivitetin e saj  me qendrën ditore me programet për fëmijët, por qëndra e 

emergjencës nuk është  inaguruar ende. 

Ndërkohë në Bashkinë Durrës nuk ekziston linjë apo program për këshillimin e dhunuesve. Ky shërbim 

duhet të ofrohet në këtë qytet sipas nevojave të Shërbimit të Provës Durrës apo zbatimit të UMM nga Linja 

e Këshillimit për Burra dhe Djem e cila në marrëveshjen e bashkëpunimit të nënshkruar me Drejtorinë e 

Përgjithshme të Shërbimit të Provës kanë marrë përsipër ofrimin e këshillimit psikologjik për dhunuesit. Por 

nga praktika e deritanishme e Gjykatës Durrës si në vendimet penale ashtu dhe në Vendimet UMM/UM 

mungon një urdhërim i tillë, çka e rëndon më tepër situatën e tyre, duke mos i dhënë mundësinë e 

rehabilitimit. 

 

Për shkak të situatës së krijuar pas tërmetit të 26 Nëntorit 2020, bashkia Durrës ka ndërprerë programin e 

bonusit të qirasë për kategori të veçanta, duke e ofruar atë vetëm për personat dhe familjet banesat e të 

cilëve janë dëmtuar nga ky tërmet. Në listën e përfituesve nga bonusi i strehimit mund të ketë dhe gra të 

cilat mund të kenë qënë viktima të dhunës në familje, por nuk ka një kategorizim. Ndërkohë nuk provohet 

se çdo viktimë e dhunës në familje është përfituese e bonusit për shkak të UM/UMM. Kjo ndodh për disa 

arsye, së pari për shkak të mungesës së informacionit se pajisja me një vendim  UM/UMM të jep të drejtën 

e përfitimit nga skema e ndihmës ekonomike, së dyti sepse një vendim UMM fillimisht ka një afat deri në 20 

ditë dhe përiudha e marrjes së tij nuk përkon gjithmonë me momentin në të cilin bëhet aplikimi në skemën 

e ndihmës ekonomike (nga data 1 deri në datën 10 të çdo muaji). 

Bashkia Durrës  në varësi të nevojave të paraqitura ka mbështetur me pako ushqimore dhe higjieno-

sanitare viktima të dhunës në familje dhe familje të komunitetit rom-egjiptian.  

 

Përgjatë gjendjes së emergjencës së shkaktuar nga COVID-19  nga ana e Bashkisë Durrës nuk është 

ndërmarrë asnjë fushatë sensibilizuese përmes posterave, web-it18 të saj, si dhe faqes zyrtare në rrjetin 

social Facebook.19 

 

Rastet janë trajtuar nga Drejtoria e Shërbimeve Sociale e Bashkisë Durrës, në bashkëpunim të ngushtë më 

disa nga aktorët kryesore të MKR-së si: Policia Vendore e Policisë Durrës, organizatat e shoqërisë civile 

(Shoqata “Gender, Paqe e Siguri”, QZHK “Sot për të Ardhmen”, World Vision), Drejtoria Rajonale e Arsimit 

Parauniversitar Durrës.  

 

Përsa i përket trajtimit të rasteve të viktimave të dhunës në familje të cilat e kanë patur të nevojshme dhe 

të detyrueshme akomodimin pranë Strehëzës Kombëtare Bashkia Durrës, nuk ka patur asnjë  rast përgjatë 

periudhës Janar-Qershor. Gjatë mbylljes së pandemisë i vetmi rast i menaxhuar është i një zonje të 

divorcuar e me një fëmijë të mitur 2 vjeç. Ky rast është trajtuar në vijim nga ana e MKR-së Durrës dhe GTN-

së duke marrë masa për strehimin e saj në qendra, duke qënë se ishte në situatë rruge. Por pavarësisht 

këtyre veprimeve zonja largohej nga këto qëndra dhe rikthehej në rrugë. Nga ana e GTN Bashkia Durrës 

veprimet e saj janë kallëzuar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprat penale 

“Keqtrajtim fëmije dhe vlerësim i detyruar mjekësor”, veprime të kryera gjatë muajve Janar-Shkurt 2020. 

                                                      
18https://ëëë.durres.gov.al/ 
19https://ëëë.facebook.com/durres.gov.al 

https://www.durres.gov.al/
https://www.facebook.com/durres.gov.al


 
 

 
Në mungesë të veprimeve hetimore të Prokurorisë,  gjatë situatës pandemike ajo i është kthyer qëndrimit 

në rrugë pranë Stacionit të Policisë Plazh, Durrës.  

 

Sipas koordinatores së MKR Durrës, në të gjitha rastet viktimat e dhunës në familje, në varësi të nevojave të 

tyre, përgjatë vitit 2020 kanë marrë mbështetjen e duhur psikologjike dhe ligjore nga Bashkia Durrës 

përmes QZHK “Sot për të Ardhmen”, Shoqatës “Gender, Paqe e Siguri”, Klinikës së Ligjit të ngritur pranë 

UAMD Durrës si dhe Qendrës së Shërbimit Ligjor Falas pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 

 

Bashkia Durrës bashkëpunon me Drejtorinë Vendore të Policisë Qarku Durrës në referimin e rasteve të 

dhunës në familje. Ky bashkëpunim provohet me numrin e rasteve të menaxhuara si dhe me rastet e 

shoqërimit të viktimave në Strehëzën Kombëtare të Dhunës në Kamëz, Tiranë. 

 

Për të vijuar me Drejtorinë Arsimore Rajonale, e cila ka një bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Durrës 

me qëllim realizmin e fushatave ndërgjegjësuese  për familjen dhe fëmijët. DAR është e pranishme në çdo 

takim të realizuar pranë Bashkisë Durrës si pjesë e GTN-së dhe MKR-së. 

 

Pavarësisht se Ligji Nr. 9669 datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” i 

ndryshuar, parashikon të drejtën e paraqitjes së padisë për UM/UMM20 nga disa aktorë, rezulton se të 

gjithë kërkesë-paditë për UMM/UM plotësohen vetëm pranë Drejtorisë Vendore të Policisë dhe jo nga 

OSHC-të, avokatët apo nga Prokuroria përmes padisë publike. 

Sipas të dhënave të përfituara nga Shërbimi Social, gjatë periudhës së mbylljes për shkak të Covid-19,  mars 

– prill 2020 janë mbështetur me ndihma ushqimore dhe sete higjenike 23 raste viktima të dhunës në 

familje, nga këto 17 raste në qytet dhe 6 raste në zonat rurale. Janë ofruar nëpërmjet ndihmës “pagesë 

cash”  për pako ushqimore apo sete sanitare për 13 raste, nga këto 9 në qytet dhe 4 në zona rurale. E gjithë 

shpërndarja e ndihmave për këtë kategori është shoqëruar me proces-verbale sipas secilit rast. Sa i përket 

pagesave “cash” lista emërore për mbështetjen e 610 familjeve, ku janë përfshirë edhe viktimat e dhunës 

në familje, është miratuar nga Këshilli Bashkiak (VKB Nr. 38, datë 20.5.2020).  

 

Tabela 8. Numri i mbledhjeve të GTN-së në vitin 2020 në Bashkinë Durrës 

Data  Mbledhjet e GTN-së 

24.01.2020 Takimi  i  MKR u mbajt në ambjentet e Sallës së Konferencave të Hotel “AS” në Golem, 

Kavajë, me pjesëmarrjen e aktorëve të mekanizmit dhe GTN-së. 

Kjo mbledhje është zhvilluar e përbashkët për Grupin e Reagimit të Koordinduar Kundër 

Dhunës në Familje dhe GTN-në, por për shkak të pozicionit të mbetur vakant të 

koordinatorit vendor kundër dhunës, nuk janë të dokumentuara minutat e takimit dhe 

rastet e trajtuara në të. 

                                                      
20Neni 13 i Ligjit parashikon: “ Kërkesën për urdhër mbrojtjeje mund ta paraqesin: a) vetë viktima; b) 
përfaqësuesi ligjor ose avokati i viktimës; c) policia / prokuroria. 2. Kërkesën për urdhër mbrojtjeje të një të 
mituri mund ta paraqesin: a) prindi ose kujdestari i të miturit; b) përfaqësuesi ligjor ose avokati i viktimës; c) të 
afërmit; ç) përfaqësuesit e zyrës së shërbimeve sociale pranë bashkisë ose komunës, ku ka banimin e 
përhershëm apo të përkohshëm viktima, që kanë dijeni për ushtrimin e dhunës; d) qendrat dhe shërbimet për 
mbrojtjen dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës në familje, të njohura/licencuara nga ministria përgjegjëse 
për çështjet e barazisë gjinore dhe luftës kundër dhunës në familje. dh) policia/prokuroria; e) personat ligjërisht 
përgjegjës për fëmijët...... 



 
 

 
28.02.2020 Takimi u zhvillua në Qendrën për  "Shërbime Komunitare për Fëmijët me Aftësi të 

Kufizuar",  Lgj 17. Pranë ujësjellësit Durrës. Në takim ishin të pranishëm 11 specialistë,  

përfaqesues nga institucionet: QKMN, ZVA Durrës, Qëndra Komunitare e Fëmijëve me AK, 

Drejtoria e Policisë Durrës, si dhe përfaqesues të organizatës lokale:World Vision, Nisma –

ARSIS,SHGPS. 

Pavarësisht se ky takim vinte menjëherë pas ngjarjes tragjike të vrasjes së dy grave në 

qytetin e Durrësit, këto raste nuk u trajtuan nga ana e MKR-së.  

 

15.05.2020 Ky takim u zhvillua online në platformën Zoom, me pjesëmarrjen e 35 specialistëve, anëtarë 

të MKR-së, specialistë të barazisë gjinore në njësitë administrative, si dhe pjesëmarrës nga 

OSHC-të. Qëllimi i mbajtjes së këtij takimi informues të organizuar nga QK “Sot për të 

ardhmen” ishte  prezantimi "Protokolli i funksionimit të MKR përgjatë situatës së 

pandemisë COVID-19". 

Takimi nisi në orën 10:00 dhe përfundoi në orën 12:00. 

Disa çështje të ngritura nga diskutimet e pjesëmarrësve: 

Rëndësia e monitorimit hap pas hapi të rasteve me risk dhe atyre të pajisur me UM; 

monitorim ky që mund të realizohet nga shërbimi social i cili ndjek dhe mbështet rastet në 

vazhdimësi përmes paketave të ndryshme e ndihmave bazë ushqimore dhe higjieno-

sanitare. 

Rëndësi dhe vëmendje në monitorimin e rasteve të dala nga Strehëza dhe arsyetimi lidhur 

rreth largimit te tyre nga strehëza.  

Rëndësia e informimit të komunitetit rreth shërbimeve të ofruara nga MKR për viktimat e 

dhunës në familje në situatën e COVID-19. 

Rëndësi dhe rreth afishimit të sinjalistikës shoqëruese të masave mbrojtëse në çdo 

institucion për qytetarët. 

Domosdoshmëria e njohjes së  protokolleve të menaxhimit të rasteve të dhunës, vendosjen 

e detyrave për çdo anëtar si dhe vënien në zbatim të menjëhershëm të Portokollit për të 

gjithë ofruesit e shërbimeve. 

Domosdoshmëri që policia të ndajë me anëtarët e tjerë që ofrojnë shërbimet direkte, edhe 

kontaktet (nr.tel) të të mbijetuarës, në mënyrë që të mund t’i ofrohen lehtësisht shërbime 

edhe në kushte emergjence/ izolimi;  

 

30.06.2020 Takimi u mbajt në ambjentet e Bashkisë Durrës dhe me pjesmarrjen e përfaqesuesve nga 

institucionet: QKMN, ZVA Durrës,NJVKSH, Qëndra Komunitare e Fëmijëve me AK, Drejtoria  

Vendore e Policisë Durrës, si dhe përfaqësues të  organizatave lokale: World Vision, Nisma –

ARSIS, SHGPS, QZHK “Sot për të Ardhmen”. Takimi ishte i përbashkët me aktorë të MKR-së 

dhe ETN-së, dhe për pjesën e trajtimit të rasteve të dhunës në familje nisi në orën 12:00 dhe 

përfundoi në orën 13:00, duke trajtuar 5 raste. 

07.08.2020 Kjo mbledhje ishte e kërkuar nga ana OJF-ia QZHK “Sot për të ardhmen”. Ky takim u 

lajmërua një ditë më parë, në mbledhjen e Komitetit Drejtues të MKR-së si dhe më vonë 

përmes e-mailit.   

Takimi nisi në orën 11:10 në platformën Zoom dhe përfundoi në orën 12:30. 



 
 

 
Të pranishëm në takimin online ishin 18 pjesmarrës, aktorë të MKR-së dhe GTN-së Durrës. 

Gjatë mbledhjes u trajtuan 6 raste, duke përcaktuar nevojat për ndërhyrje për secilin rast. 

18.09.2020 Ky takim u realizua në ambjentet e “Qëndrës së Shëndetit Mendor drejt Zhvillimit”, me 

pjesëmarrjen e 17 specialistëve, anëtarë të MKR-së dhe GTN-së. Trajtimi i rasteve të MKR-së 

nisi në orën 12:00 dhe përfundoi në orën 13:00 

Gjatë takimit u trajtuan 9 raste të dhunës në familje një pjesë e të cilave vinin të mbartura 

përgjatë këtij viti por dhe nga puna ndër vite e mekanizmit. 

 

 

18.12.2020 Ky takim u realizua online në platformën Zoom me pjesëmarrjen e 18 antarëve të MKR-së 

dhe GTN-së. Takimi për trajtimin e rasteve të MKR-së nisi në orën 12:00 dhe pas trajtimit të 

2 rasteve, përfundoi në orën 12:20. 

  

Burimi: Bashkia Durrës/Monitorim i drejtpërdrejtë 

 

Ajo që vihet re nga monitorimi i drejtpërdrejtë është mungesa e angazhimit të të gjithë aktorëve në 

mbledhjet e MKR-së. Kështu, pavarësisht njoftimit, rezultojnë të mos jenë pjesëmarrës, Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Durrës, Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Zyra e Shërbimit Përmbarimor 

Durrës, DVPQ Durrës, Mjeku ligjor. 

 

Ndërkohë problematik mbetet fakti i trajtimit të përbashkët të dy takimeve dhe koha që i kushtohet secilës. 

Gjatë monitorimit është vërejtur  se takimet e GTN zhvillohen të parat dhe zgjasin rreth 2 orë, ndërkohë që 

trajtimi i rasteve të MKR-së bëhet në fund dhe kohëzgjatja varion nga 20 min deri në 1 orë. 

Po ashtu vërehet se një pjesë e rasteve janë të mbartura ose të përsëritura në vijimësi, çka nënkupton që 

shërbimet e ofruara për viktimat dhe menaxhimi i secilit rast nuk ka qënë efektiv për ta nxjerrë viktimën 

nga cikli i dhunës në familje dhe për ti siguruar fuqizimin socio-ekonomik. 

 

Tabela 9. Numri i mbledhjevetë KD-së në vitin 2020 në Bashkinë Durrës  

Data  Mbledhjet e GTN-së 

06.08.2020 Takimi nisi në orën 10:20 dhe mbaroi në orën 12:06 në sallën e mbledhjeve të Këshillit 

Bashkiak Durrës,  në respektim të masave anti-covid. 

Të pranishëm në takim ishin 26 pjesëmarrës, mes të cilëve drejtues të disa prej aktorëve 

pjesë të MKR-së si dhe specialistë të këtyre aktorëve. 

Takimi u drejtua nga Meme Xhaferi, Drejtore e Shërbimit Social, Bashkia Durrës. Në fjalën e 

saj përshëndetëse Kryetarja e Komitetit, znj.Emirjana Sako u shpreh se bashkia por dhe 

Anëtarët e Reagimit të Koordinuar, i kanë  dhënë zgjidhje rasteve që kanë kërkuar mbrojtje. 

Ajo deklaroi se Bashkia Durrës është fokusuar në 3 shtyllat kryesore: Parandalim, mbrojtje, 

referim dhe është duke u realizuar nëpërmjet: Rritjes së kapaciteteve, zgjerimit të 

shërbimeve, përmirësimit të bashkëpunimit mes anëtarëve të mekanizimit dhe 

sensibilizimin e aktorëve dhe të komunitetit në detyrimin për të reaguar ndaj çdo rasti 

dhune, si dhe për të garantuar siguri dhe mbrojtje për viktimat e dhunës.  

Specialistja e NJMF, Bashkia Durrës, znj. Olta Dedej, prezantoi punën multisektoriale të 



 
 

 
MKR-së për parandalimin dhe menaxhimin e rasteve të dhunës në familje gjatë 6-mujorit të 

parë të vitit 2020. 

Më pas fjalën e morën përfaqësuese të OJF, të cilat punojnë në qytetin e Durrësit, 

znj.Fabiola Egro, Drejtore e QZHK “Sot për të ardhmen”, e cila  përgëzoi punën dhe arritjet e 

Bashkisë Durrës në adresimin e dhunës në familje, si Bashkia e parë që ka buxhetuar me 

shërbime viktimat e dhunës në familje, përmes numrit jeshil falas, shërbim ligjor e 

psikologjik, eksperiencë e cila po përqafohet dhe nga bashki të tjera. Ajo përgëzoi 

koordinimin e punës së Drejtorisë së Shërbimeve sociale për zgjidhjen efektive të rasteve në 

kohë pandemie.  

Më pas fjalën e mori znj. Bajana Çeveli, Drejtuese e SHGPS e cila ndër të tjera përgëzoi 

arritjen e caktimit të një zonje në krye të Bashkisë Durrës. Më tej në fjalën e saj, znj. Çeveli  

përveç arritjeve në ngritjen e zyrës së barazisë gjinore, vendosi theksin në fuqizimin 

ekonomik të grave, rritjen e kapaciteteve të sektorit të barazisë gjinore me më shumë se një 

specialist. Theksi u vendos në mungesën e bashkëpunimit real mes institucioneve, aktorë të 

mekanizmit, duke nxjerrë në pah që gjatë takimit mungonin përfaqësues të Gjykatës, 

Prokurorisë, Zyrës së Punës, Zyrës së Përmbarimit shtetëror etj. Po ashtu, mungojnë 

programet e mirëfillta për shërbimet për familjet, të cilat janë vetëm në zona të caktuara, 

mungon efektiviteti i numrit të gjelbërt, si dhe është sfidë marrja e informacionit për 

monitorimin e planit 2 vjeçar për barazinë gjinore.  

Drejtoresha e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Durrës, znj. Aurora Hyka, e cila më 

parë ka mbajtur postin e Koordinatorit të dhunës në familje. Në fjalën e saj, ajo vendosi 

theksin në punën e palodhur që është bërë prej fillimit nga hapja e zyrës së barazisë gjinore 

dhe pranoi si sfidë, evidentimin dhe referimin e rasteve të dhunës në familje nga ana e 

mjekut të familjes. 

Më pas fjalën e mori znj. Eneida Marku, Koordinatore e Projektit „Bashki të forta“ në qytetin 

e Durrësit. Ajo nënvizoi si arritje të Bashkisë punën e Komisionit të Barazisë Gjinore dhe 

përfshirjes sociale, si dhe miratimin e rezolutës kundër dhunës ndaj vajzave dhe grave, 

djemve dhe burrave nga Këshilli Bashkiak Durrës. Ajo kërkoi nga aktorët e pranishëm një 

bashkëpunim akoma më të madh, sidomos mes Këshillit Bashkiak dhe Komisionit, në 

ndjekjen e rasteve dhe dhënien e zgjidhjeve konkrete. 

Gjatë këtij takimi u prezantua edhe ngritja e Qendrës së Emergjencës dhe shërbimeve të saj. 

Znj. Ana Majko, Drejtore e qëndrës ARSIS, ka ofruar asistencën e saj në ngritjen dhe 

funksionimin e kësaj qëndre, duke treguar të gjitha shërbimet të cilat ofrohen nga 24 orë 

deri në afatin 30 ditor, në 4 drejtime: 

Shërbime mbrojtëse 

Akomodues 

Respektim i të drejtave, konfindencialitetit, jetës etj 

Promovon vijueshmëri shërbimi jashtë qendrës. 

E pranishme në takim, znj. Bora Bahiti, përfaqësuese e World Vision, në fjalën e saj theksoi 

rëndësinë e ngritjes së qendrës së emergjencës, falë mbështetjes së kësaj OJF-je. Sipas saj, 

qëndra e emergjencës është hallka e munguar e Mekanizmit të Referimit, pasi tashmë, 

viktimat do të munden të marrin të plotë shërbimet ndaj tyre, që nga strehimi e deri në 

daljen dhe integrimin e tyre jashtë qendrës. Kjo është faza e parë pilot, përmes ofrimit të 



 
 

 
një shërbimi tërësor, që do i japë mundësinë sistemit të funksionojë plotësisht. 

Në takim ishte pjesëmarrëse dhe drejtuesja e Qendrës së Emergjencës, znj. Viola Cikalleshi, 

e cila në fjalën e saj prezantoi ngritjen e qendrës dhe synimet e saj si drejtuese. 

Fjalën po ashtu e morën dhe këshilltaret, pjesë e komisionit të barazisë gjinore pranë 

Këshillit Bashkiak Durrës, duke kërkuar prezantimin e rasteve të suksesit. 

Drejtuesja e Shërbimit Social, znj. Meme Xhaferi kërkoi nga Policia Durrës që nga ana e 

specialistit të dhunës në familje të dërgohen, referohen menjëherë të gjitha rastet, në 

mënyrë që nga ana e Koordinatorit të dhunës në familje të bëhet vlerësimi i rriskut dhe 

menaxhimi i rastit. 

 

Burimi: Monitorim i drejtpërdrejtë 

 

 

Tabela 10. Përbërja e Komitetit Drejtues, Bashkia Durrës, Viti 2020 

Institucioni Emër/mbiemër i përfaqësuesit në vitin 2020 

Bashkia Kryetar në detyrë Zhyljen Varfaj – Emiriana Sako 

Drejtoria e Policisë Lorenc Shehu 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Markelian Koça 

Prokuroria e Rrethit Anita Jella 

Drejtoria Rajonale e Arsimit 

Parauniversitar 

Valentina Leka 

Njësia Vendore e Kujdesit 

Shëndetësor 

 Aurora Hyka 

Drejtoria e Shërbimit Social Petrit Ismailati 

Zyra e Përmbarimit Ariana Lito - Durim Balla 

Prefektura Roland Nasto 

Zyra e Punësimit Indrit Buka 

OSHC Fabjola Egro, Bajana Çeveli, Eljona Elmazi, 

Dhoma e Avokatisë  

Spitali Rajonal Durrës Nadire Kërtusha 

Mjeku Ligjor Anton Samarxhiu 

Burimi: Monitorim i drejtpërdrejtë 

 

 

Tabela 11. Përbërja e ETN-së, Bashkia Durrës Viti 2020 

Institucioni Emër mbiemër i përfaqësuesit në vitin 2020 

Bashkia Koordinator Aurora Hyka –Adjola Mullaj 

Drejtoria e Policisë Etleva Miri 

Gjykata e RrethitGjyqësor Viola Kondo, Brunilda Vrapi 

Prokuroria e Rrethit - 

Drejtoria Rajonale e Arsimit 

Parauniversitar 

Genciana Çako 



 
 

 
Njësia Vendore e Kujdesit 

Shëndetësor 

Arjola Rroshi 

Zyra e Përmbarimit - 

Prefektura Majlinda Çiraku 

Kryetarët e Njësive 

Administrative 

Administratorët social 

Zyra e Punësimit Marilda Gusmari 

Organizata Jo qeveritare Rosela Bodlli, Senada Laçi, Bledina Gjerga, Flutura Sinani, Sonila 

Shehu, Bora Bahiti 

Strehëzat për viktimat e 

dhunës 

Viola Cikalleshi, Aurora Kondakçiu 

Komunitete fetare  

Dhoma e Avokatisë së Rrethit  

Burimi: Monitorim i drejtpërdrejtë 

 

Objektivi 3.3: Ndëshkimi i dhunuesve dhe dhënia e mundësisë për rehabilitimin e tyre, 
përmes programeve të specializuara. 

 
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës kryesisht disponon në vendim me nenin 10/1 a, b, c, d, ç, f të Ligjit “Për 

masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. Asnjë nga masat e dhëna nuk parashikojnë programe 

rehabilitimi për dhunuesin, pasi Bashkia Durrës nuk disponon asnjë program të tillë.  Në qytetin e Durrësit 

nuk ka as organizata joqeveritare që ofrojnë programe të tilla për rehabilitimin e dhunuesit. 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka të dhëna të sakta statistikore për UMM të përcaktuara sipas 

vendbanimit; qytet, periferi apo fshat, moshës, gjinisë, statusit civil, numrit të fëmijëve, nivelit arsimor, 

statusit të punësimit. Gjithashtu kjo gjykatë ka të dhëna të hollësishme mbi vendimin dhe faktin nëse 

kërkesa për UMM është pranuar, hedhur poshtë apo pushuar. Gjykata mban statistikë të lidhjes familjare të 

viktimës me dhunuesin, nëse viktima ka marrë asistencë nga qendrat e specializuara dhe të faktit nëse 

është paraqitur ndonjëherë në institucione shtetërore  për kërkimin e ndihmës. Nuk publikohen online të 

dhënat e UMM, ato dalin veç në shortin ditor, gjithashtu vendimet UMM/UM nuk mund të aksesohen nga 

qytetarët pasi janë të koduara nga sistemi i Gjykatës. 

 

Shërbimi i Provës është institucion i cili nuk përfaqësohet asnjëherë në mbledhjet e GTN. Përveç kësaj 

mungon edhe komunikimi midis kordinatorit dhe kësaj strukture sepse koordinatori nuk është në dijeni të 

rasteve të referuara të dhunuesve për t’u trajtuar me programe të tilla. Koordinatori nuk ka informacion 

mbi format e aplikuara të shërbimeve apo kohëzgjatjen e shërbimit. Shërbimi i Provës nuk është anëtar i 

Mekanizmit Kombëtar të Referimit dhe si i tillë nuk ka detyrim ligjor të raportojë pranë koordinatorit 

vendor. Mekanizmi i Referimit të dhunës ofron shërbime përmes institucioneve anëtare për viktimat e 

dhunës në familje, dhe jo për dhunuesit. 

 

 



 
 

 
Konkluzione të rëndësishme 
Pavarësisht se Qarku i Durrësit në vitin 2019 raportonte numrin më të lartë të dhunës në familje në 

Shqipëri, në vitin 2020 u shënuan 2 humbje jete vetëm brënda një muaji,  puna e bërë për funksionimin e 

Mekanizmit të koordinuar kundër dhunës në familje vazhdon të jetë ende e dobët. Vihet re mungesa e 

pjesëmarrjes jo vetëm në mbledhje por dhe në menaxhim rasti të institucioneve të tilla si: Gjykata, 

Prokuroria, Zyra e Punës, Shërbimi Përmbarimor shtetëror.  Ndërkohë, një pjesë tjetër e aktorëve, të tillë si 

DRAP, Spitali Rajonal Durrës, NJVKSH, Prefektura kanë një rol të zbehtë jo vetëm në pjesëmarrje por dhe në 

menaxhim rasti. 

 

Ndërkohë që jashtë marrëveshjes mbetet një ndër institucionet i cili luan një rol kyç në riintegrimin e 

dhunuesit me qëllim shmangien në të ardhmen të përsëritjes së akteve të dhunës. 

 

Emërimi i Specialistes në datë 28.02.2020  u shoqërua me vështirësi për ushtrimin e detyrave funksionale të 

saj, për shkak të mungesës së trajnimit specifik sipas pozicionit. Kjo vihet re dhe nga drejtimi i mbledhjeve 

të MKR-së, ku koordinatori nuk luan një rol aktiv. 

 

Pandemia Covid-19  dhe pasojat e tërmetit shkatërrues të 26 Nëntorit i kanë vendosur viktimat e dhunës në 

një situatë e cila mund të jetë e rrezikshme për shëndetin e tyre, së pari të izoluara me dhunuesin në shtëpi 

e kanë pasur të pamundur t’i shpëtojnë ciklit të dhunës dhe së dyti, refuzimi dhe mospërkrahja nga familja 

e origjinës dhe mos hapja e programit të bonusit të strehimit, i vendos në gjëndje të vazhdueshme rreziku, 

duke i detyruar vazhdimin e bashkëjetesës së dhunshme. 

 

Rekomandime kryesore 
 

Në bazë të monitorimit të zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore në Bashkinë e Durrësit 

për vitin 2020, më poshtë renditen disa rekomandime të cilat kërkojnë masa të menjëherëshme për të 

rregulluar funksionimin e Mekanizmit të Referimit kundër Dhunës me Bazë Gjinore dhe adresimin e 

objektivit të tretë të SKBGJ,  kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje:  

 

• Rekomandohet  pjesëmarrje e plotë e të gjithë aktorëve të mekanizmit të referimit në mbledhje 
apo në aksione të koordinuara midis tyre. Veçanërisht është e domosdoshme prezenca dhe 
bashkëpunimi i  institucioneve si: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës; Prokuroria pranë Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor Durrës; Zyra e Përmbarimit Shtetëror Durrës; Zyra e Punës Durrës. Këto 
institucione  më së shumti nuk marrin pjesë në takime dhe nuk kanë koordinim me institucionet e 
tjera, veçanërisht me Bashkinë, sa i përket rolit të tyre në luftën kundër dhunës me bazë gjinore.  

• Rekomandohet rishikimi i marrëveshjes së bashkëpunimit mes aktorëve të MKR-së. Edhe pse e 
rifirmosur si draft në muajin Tetor 2019, ka mungesë të aktorëve të tillë si Dhoma e Avokatisë apo 
Shërbimi i Provës dhe një pjesë e drejtuesve të insitucioneve kanë ndryshuar. 

• Pushteti vendor duhet të lobojë pranë qeverisë marrjen në konsideratë të masave për të rritur 
ndërgjegjësimin midis zyrtarëve shtetërorë dhe publikë që veprojnë në sektorë kritikë (shëndetësia, 
drejtësia, zbatimi i ligjit) në lidhje me ndikimin e mundshëm të masave të tilla si distancimi 
shoqëror, bllokimet ose rregullat e punës, dhe në përgjithësi të pasojave ekonomike dhe sociale të 
krizës për gratë dhe fëmijët që jetojnë në një marrëdhënie të dhunshme dhe / ose mjedis shtëpiak.  



 
 

 
• Vetëm ndarja e minutave të takimit nuk i shërben ofrimit të shërbimeve apo riintegrimit të viktimës 

së dhunës në shoqëri. Rasti i dhunës në familje duhet referuar që në momentin e parë nga Policia 
dhe kordinatori vendor të bëjë menaxhimin e tij, duke i ofruar shërbime për të cilat ka nevojë rasti. 

• Koordinatori duhet të ndajë raport periodik për rastet e dhunës në familje me Komisionin e 
barazisë gjinore pranë Këshillit Bashkiak Durrës. 

• Rekomandohet planifikimi i një zëri buxhetor përsa i përket organizimit të fushatave e takimeve 
ndërgjegjësuese kundër dhunës në familje e dhunës me bazë gjinore, në publikimin e fletëpalosjeve 
ndërgjegjësuese.  

• Menaxhimi i rregullt i rasteve të viktimave të dhunës që pajisem me UMM, duke i përcjellë 
kërkesën për përfitimin e bonusit të UMM/UM (nga ndihma ekonomike). 

• Rekomandohet hapja e programit të bonusit të strehimit, për kategorinë e veçantë të viktimave të 
dhunës në familje. Gjëndja e një fatkeqësie natyrore si tërmeti i 26 Nëntorit 2019 nuk justifikon 
mos hapjen e këtij programi në asnjë moment përgjatë vitit 2020. 

• Asnjë nga masat e dhëna nga Gjykata e Rrethit nuk parashikojnë programe rehabilitimi për 
dhunuesin, pasi Bashkia Durrës nuk disponon asnjë program të tillë. Në qytetin e Durrësi nuk ka as 
organizata joqeveritare që  ofrojnë  programe të tilla për dhunuesit.  

• Bashkia Durrës duhet të marrë masa për zbatimin e të gjitha objektivave specifike të qëllimit 
strategik 3 në lidhje me reahabilitimin dhe edukimin e dhunuesve. 

• Drejtoria Vendore e Policisë Qarku Durrës në zbatim të ndryshimeve ligjore në Ligjin për dhunën, 
duke lëshuar Urdhërin Paraprak te Mbrojtjes, të urdhërojë dhunuesin për largimin nga banesa 
bashkëshortore. Në këtë mënyrë, gjendet një zgjidhje me efektive për viktimën e dhunës, duke e 
lënë të qëndrojë në banesë e duke detyruar dhunuesin të largohet apo duke e referuar për në 
Strehezën Kombëtare të Dhunës. 
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