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1. HYRJE 

Ky opinion ligjor është përpiluar për të ritheksuar propozimet e INJECT, të dërguara me shkrim në 

Prill 2019 te Komisioni për të Drejtat Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione, 

pas kërkesës së dërguar në Korrik 2018 për inicimin e ndryshimit të Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna te 

po i njejti komision.  

Përmes këtyre propozimeve, INJECT synon që qëllimi kryesor i kërkesës për inicimin e ndryshimit të 

ligjit, e që ishte kryesisht definimi i dhunës psikologjike dhe dhunës ekonomike dhe ndarja e qartë 

e kompetencave mes policisë dhe prokurorisë, të arritet në mënyrë gjithëpërfshirëse, duke 

formuluar dispozitat ligjore asisoji, që të mos mbeten zbrazëtira ligjore dhe paqartësi rreth 

interpretimit ligjor të dispozitave.   

Tutje, ky opinion ligjor, duke pasur parasysh avancimin e mbrojtjes ligjore të grave, të cilat në çdo 

shoqëri janë kategori më e cenueshme, e sidomos në Kosovë, ku punësimi i grave sillet rreth 13 – 

14 %, diskuton edhe çështje tjera që nuk janë rregulluar me Draft-Ligjin për Parandalimin dhe 

Mbrojtjen nga Dhuna,  siç janë edhe caktimi i vëllimit të mbajtjes financiare (ushqimia dhe 

alimentacioni), priorizimi i çështjeve kontestimore dhe pasurore nga rastet e dhunës në familje, 

instituti i paradhënies për nënat dhe fëmijët, lirimi nga obligimi për prindin kujdestar për të marrë 

autorizim nga ish-bashkëshorti në raste të udhëtimit me fëmijë jashtë vendit.  

Ky opinion ligjor është përgaditur për të shërbyer si dokument që do ta lehtësojë punën e grupit 

punues të Draft-Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna në Familje, Dhuna ndaj Grave dhe 

Dhuna në Baza Gjinore, duke ofruar ekspertizën e INJECT të fituar nga kontakti dhe puna direkte me 

palët viktima të dhunës në familje dhe nga bashkëpunimi me institucionet e rendit dhe ligjit. 

Kontributi i INJECT në avancimin e kornizës ligjore bazohet në hulumtimet e thella të këtyre 

fenomeneve në Kosovë dhe nga krahasimi i legjislacioneve  të vendeve tjera për çështjet në fjalë.  

Qëllimi kryesor i këtij opinioni ligjor është t’i shërbejë Komisionit për të Drejtat Njeriut, Barazi 

Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione, Ministrisë së Drejtësisë, deputetëve të Kuvendit dhe 
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organizatave jo-qeveritare gjatë procesit të hartimit të Draft-Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen 

nga Dhuna në Familje, Dhuna ndaj Grave dhe Dhuna në Baza Gjinore. 

 

Shpresojmë që grupi punues t’i ketë parasysh propozimet tona, të cilat burojnë nga një punë 

shumëvjeçare dhe një përkushtim maksimal në krahasimin e legjislacioneve të ndryshme të vendeve 

evropiane. Shpresojmë poashtu që Komisioni, deputetët dhe të gjithë akterët tjerë të involvuar në 

hartimin, procedimin dhe votimin e draft-ligjit ta lexojnë këtë opinion ligjor dhe ta kenë parasysh se 

këto ndryshime do të rregullojnë si situatën e qytetarëve tanë para gjykatave, poashtu edhe punën 

e institucioneve përkatëse. 

 

Komisioni përkatës i ka organizuar takimet e shoqërisë civile me grupin punues, duke treguar një 

qasje bashkëpunuese dhe përkrahëse për shoqërinë civile dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. 

Verzioni i fundit i Draft-Ligjit, edhe pse në esencë i ka marrë parasysh disa nga propozimet tona, siç 

është definimi i dhunës psikologike, dhunës ekonomike dhe masat mbrojtëse për mbajtjen 

financiare, megjithatë nuk i ka kushtuar vëmendjen e duhur detajeve në disa nga këto dispozita. 

Është edhe për keqardhje, që propozimi i INJECT në lidhje me obligimin që komunikimi 

ndërinstitucional për rastet e dhunës në familje të bëhet gjithmonë me shkrim, nuk është përfshirë 

në këtë verzion të draft-ligjit.  

Mbi të gjitha, sidomos me përkufizimin që i është bërë dhunës ekonomike, draft-Ligji nuk e ka marrë 

parasysh definimin e dërguar nga INJECT në fillim, por e ka përpiluar një përkufizim sa të mangët, 

aq edhe të dëmshëm për palët. Kjo mbase ka qenë edhe për shkak se nuk janë marrë parasysh 

propozimet e shoqërisë civile që kanë pasur ekspertizën më të thellë në fushë, duke qenë se INJECT 

ka qenë organizata e parë që e ka ngritur këtë çështje dhe vazhdimisht i është përkushtuar 

hulumtimeve dhe legjislacioneve ndërkombëtare të kësaj fushe.1 

 
1 INJECT, 2020, Dhuna Ekonomike shkelë të Drejtën Themelore të Njeriut në Pronë, online https://inject-
ks.org/2021/07/29/dhuna-ekonomike-shkele-te-drejten-themelore-te-njeriut-ne-prone/; shih edhe INJECT 2020, 
Hulumtim ligjor rreth Ndarjes së Pasurise dhe Mbajtjes Financiare në Kosovë, online https://inject-
ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-
praktika-gjyqesore-ne-kosove/  

https://inject-ks.org/2021/07/29/dhuna-ekonomike-shkele-te-drejten-themelore-te-njeriut-ne-prone/
https://inject-ks.org/2021/07/29/dhuna-ekonomike-shkele-te-drejten-themelore-te-njeriut-ne-prone/
https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/
https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/
https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/
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2. TË DEFINOHET DREJTË DHUNA EKONOMIKE 

INJECT ka përcjellur me vemëndje punën e grupit punues të Draft-Ligjit për Parandalimin dhe 

Mbrojtjen nga Dhuna në Familje, Dhuna ndaj Grave dhe Dhuna në Baza Gjinore. Duke qenë se kemi 

qenë iniciatorë të ndryshimit të këtij ligji, procesi për ndryshimin dhe tani hartimin e ligjit të ri, 

kanë pasur një rëndësi të veçantë për INJECT. Arsyeja kryesore e vëmendjes ndaj këtij draft-ligji ka 

qenë përkushtimi për pika të veçanta në ligj, për të cilat INJECT ka dërguar edhe propozimin me 

shkrim në vitin 2019. INJECT konsideron se sidomos përkufizimi i dhunës ekonomike në verzionin 

e diskutuar në mbledhjen e fundit të grupit punues me shoqërinë civile  është i papërshtatshëm 

dhe jo mjaftueshëm specifik, madje edhe kontraproduktiv. Në anën tjetër, grupi punues i 

Komisionit me të drejtë e ka shtuar edhe mohimin në shërbime shëndetësore dhe shkollim, gjë që 

është për tu përshëndetur.  

 

Draft-Ligji e ka dhënë verzionin e definimit të dhunës ekonomike në nenin 3 (Përkufizimet), 

paragrafin 1.2.6 si në vijim: 

1.2.6 Dhunë ekonomike - përfshin mohimin e qasjes apo kontrollit të burimeve bazike  
  përmes kufizimit të mjeteve të domosdoshme për jetë, mohimin e qasjes në  
  shërbime mjekësore, shkollim apo punësim; tjetërsimin e pasurisë së përbashkët 
  para/gjatë martesës  apo bashkëjetesës apo pas përfundimit të saj, apo formave  
  tjera të presionit me qëllim të mbajtjes së një personi përbrenda një marrëdhenie 
  familjare në pozitë të varur ekonomike. Dhuna ekonomike mund të jetë e shprehur 
  si formë e vetme e presionit apo e kombinuar me format tjera të keqtrajtimit apo 
  dhunës.  

 

Verzioni i propozuar në draft-ligj, pa ndonjë sqarim, në mënyrë të pakuptueshme, e përkufizon 

dhunën ekonomike si mohim e qasjes apo kontrollit të “burimeve bazike përmes kufizimit të 

mjeteve të domosdoshme për jetë.” Ky përkufizim jo që e rregullon, por madje e dëmton të 

drejtën e palëve në qasje të barabartë në burimet, pasurinë dhe pronën e përbashkët 

bashkëshortore. Dhuna ekonomike nuk mund të kufizohet në burime bazike dhe mjete të 

domosdoshme për jetë, sepse ky përkufizim është në kundërshtim me thelbin e dhunës 
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ekonomike, që përfshin qasjen jo vetëm në burime bazike, por në të gjitha burimet e familjes, që 

edhe mund të shkojnë në burime të mëdha financiare. Pra, dhuna ekonomike është pengesa në 

qasjen e barabartë në pasurinë e përbashkët, përmes formave të ndryshme të pengimit, 

mashtrimit, fshehjes, tjetërsimit të pronës, shkatërrimit, keqpërdorimit etj.  

Për më tepër verzioni i përkufizimit të dhunës ekonomike në draft-ligj do të kishte për pasojë 

pasiguri në lidhje me interpretimin e duhur dhe zbatimin në praktikë të këtij përkufizimi. Qasja në 

burime bazike dhe mjete të domosdoshme do të interpretohej si qasja në ushqim dhe strehim, por 

jo përtej tyre, jo më shumë se aq. Mirëpo dhuna ekonomike nuk nënkupton mohimin e qasjes në 

ushqim dhe strehim, që janë vepra që mund të definoheshin edhe si torturë apo trajtim jo-njerëzor 

dhe hyjnë në shkeljen e të drejtave të njeriut poashtu. Me një përkufizim të tillë do të krijoheshin 

padrejtësi edhe ndaj palëve, por edhe vështirësi për institucionet përkatëse të gjyqësorit, 

prokurorisë dhe policisë. Ne kemi nevojë për formulime ligjore të pakontestueshme, me udhëzime 

të qarta dhe të kuptueshme. Në raportet e progresit të Bashkimit Evropian dhe hulumtimeve 

vendore vazhdimisht theksohet se Kosova ka arritur të ketë një kornizë ligjore të avancuar, e cila i 

rregullon marrëdhëniet shoqërore drejtë dhe në përputhje me legjislacionet evpropiane. 

Vështirësitë kryesore të sistemit të gjyqësorit dhe prokurorisë i gjejmë pikërisht në zbatimin e 

ligjeve, në aplikimin e drejtë të tyre, në implementimin adekuat. Një ndër faktorët që ndikojnë 

drejtpërsëdrejti në zbatimin e mangët të legjislacionit është edhe gjuha e përdorur ligjore, e cila 

nuk guxon të mbetet e paqartë, polisemike, ku një term i përdorur mund të ketë kuptime të shumta 

apo të ndryshme. Nuk mundet që në një pjesë kaq delikate të një rregullimi ligjor të ri siç është 

dhuna ekonomike, të lëmë një paqartësi aq të madhe mu në fillim të përkufizimit duke e 

përcaktuar si “mohim i qasjes në burime bazike”, ku nuk është fare e qartë, çka nënkupton “bazike” 

dhe si qytetarët, poashtu edhe zyrtarët institucionalë mund të kenë qëndrime të kundërta rreth 

kuptimit që ia japin. Për t’i ikur lëshimeve dhe vështirësive në zbatim, për tu siguruar që ligji të jetë 

i qartë dhe i aplikueshëm, qartësia e dispozitave varet nga logjika e argumentit ligjor por edhe nga 

saktësia e formulimit gjuhësor të tyre. Prandaj duhet një kujdes i shtuar në këtë rast, sidomos kur 

hartohen ligje të reja për mbrojtjen e kategorive të cenueshme të shoqërisë, ku edhe monitorimi i 

zbatimit të drejtë të ligjeve ka qenë dhe mbetet më i dobët.  
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Duke pasur parasysh këto që u thanë më lart, INJECT që prej fillimit të punës së Komisionit në vitin 

2019 e ka dërguar një përkufizim, i cili është më gjithëpërfshirës, në përputhje edhe me 

legjislacionet e vendeve tjera, të cilat i kemi konzultuar gjatë punës sonë dhe para propozimit të 

këtij përkufizimi. Ndërsa këtu po e dërgojmë tani një verzion që i eliminon paqartësitë e nenit të 

paraqitur në draft-ligj, por edhe i përfshin në definim edhe disa elemente tjera të nevojshme për 

ta rregulluar drejtë këtë dispozitë. Mbi të gjitha, nga dispozita është larguar pjesa e papranueshme, 

ku dhuna ekonomike definohet si “mohimi i qasjes në mjetet bazike dhe të domosdoshme për 

jetë”, që është një përkufizim i gabuar dhe i dëmshëm. 

 

PROPOZIMI I INJECT: 

1.2.6 Dhuna ekonomike është mohimi i qasjes në të drejtën e barabartë në pasurinë e përbashkët 

bashkëshortore, fshehja e pasurisë bashkëshortore, mohimin e qasjes në shërbime mjekësore, shkollim 

apo punësim; tjetërsimin e pasurisë së përbashkët gjatë martesës apo bashkëjetesës apo pas 

përfundimit të saj, shpenzimi i mjeteve financiare të familjes pa marrëveshje me 

bashkëshortin/en, mospërmbushja e detyrimeve të mbajtjes financiare, ndryshimi i qëllimshëm  i 

të ardhurave gjatë procedurave gjyqësore apo forma të tjera të presionit me qëllim të mbajtjes së 

një personi përbrenda një marrëdhenie familjare në pozitë të varur ekonomike. Dhuna ekonomike 

mund të jetë e shprehur si formë e vetme e presionit apo e kombinuar me format tjera të 

keqtrajtimit apo dhunës.  

Verzioni i dërguar nga INJECT, përpos që NUK e kufizon dhunën ekonomike si “mohimin e qasjes në burime 

bazike dhe mjete të domosdoshme për jetë”, poashtu e përmban edhe fshehjen e pasurisë bashkëshortore 

si një nga veprat e dhunës ekonomike. Duke qenë se fshehja e pasurisë dallon nga tjetërsimi i pasurisë, 

konsiderojmë se edhe ky element duhet të përfshihet në përkufizim. Pasuria e fshehur mund edhe të jetë në 

emër të bashkëshortit që e kryen veprën, por kryesi i veprës me qëllim nuk e informon viktimën për atë 

pasurie apo pronë, duke mbajtur xhirollogari të veçantë apo pronë që është blerë gjatë kohëzgjatjes së 

martesës pa dijeninë e viktimës.  
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Poashtu, në verzionin e dërguar nga INJECT, edhe mospërmbushja e detyrimeve për mbajtje financiare 

(ushqimia edhe alimentacioni) janë përfshirë në dhunën ekonmike. Ka shumë raste, kur përkundër 

mundësisë për t’i paguar këto detyrime, kryesi i veprës nuk e përmbushë detyrimin e tij ligjor, duke vazhduar 

kësisoji dhunën ndaj viktimës, tani përmes mospërmbushjes së detyrimit. Ligji e parasheh të drejtën e 

përmbarimit, por do të ishte shumë më efektive për parandalimin e kësaj vepre të dhunës ekonomike, nëse 

me ligj përcaktohet se do të përbënte vepër të re të dhunës ndaj viktimës.  

 

Përtej propozimit fillestar të vitit 2019, INJECT konsideron se edhe ndryshimi i qëllimshëm i të ardhurave 

gjatë procedurave gjyqësore do të duhej të përfshihej si vepër e dhunës ekonomike, për ta parandaluar një 

fenomen, i cili në shoqërinë tonë, por edhe në vende tjera, është mjaft i përhapur dhe kërkon të definohet si 

vepër e dhunës ekonomike me qëllim të ndjekjes dhe parandalimit. Këto propozime janë në përputhje edhe 

me rregullimin ligjor që i është bërë dhunës ekonomike në vende tjera, si përshembull në Tasmani dhe 

Queensland të Australisë, në Angli dhe Indi, të diskuara në publikimin e hulumtimit ligjor të vitit 2020 të 

INJECT “Dhuna Ekonomike shkelë të Drejtën Themelore të Njeriut në Pronë” 2. 

 

3. TË CAKTOHET PRIORITET NË TRAJTIMIN E LËNDËVE CIVILE DHE KONTESTIMORE 
 NGA RASTET E DHUNËS NË FAMILJE 
 

Rastet e dhunës në familje shpeshherë përfundojnë në shkurorëzim dhe pjesëtim të pasurisë. Përkundër që 

strategjitë e deritanishme të Ministrisë së Drejtësisë, sikurse edhe vetë prononcimet e zyrtarëve të gjyqësorit 

dhe prokurorisë e theksojnë vazhdimisht se rastet e dhunës në familje trajtohen me prioritet, megithatë kemi 

vonesa të panevojshme edhe në këto raste. Por, çfarë është më e rëndësishmja në këtë kontekst ka të bëjë 

me zgjidhjen përfundimtare të të gjitha çështjeve, edhe ato të natyrës kontestimore, që mund të lindin nga 

një martesë e dhunshme. Këtu pra duhet të mendohet edhe çfarë ndodhë me ato viktima pas dënimit të 

shqiptuar, apo pas urdhërmbrojtjes. Shpeshherë viktimat, të cilat më në fund e kanë marrë guximin ta 

raportojnë dhunën, e zgjedhin rrugën e shkurorëzimit edhe ndarjes së pasurisë, meqë vendosin që të mos 

jetojnë më në ato rrethana të dhunës, por edhe për shkak se ndodhë që pas raportimit të dhunës edhe 

marrëdhënia martesore nuk rikuperohet. Në këto raste, rruga e viktimave për të arritur të drejtat e tyre 

ligjore është jashtëzakonisht e vështirë dhe e gjatë, sepse procedurat janë shumë të gjata. Nuk është e 

 
2 INJECT, 2020, Dhuna Ekonomike shkelë të Drejtën Themelore të Njeriut në Pronë, online https://inject-
ks.org/2021/07/29/dhuna-ekonomike-shkele-te-drejten-themelore-te-njeriut-ne-prone/  

https://inject-ks.org/2021/07/29/dhuna-ekonomike-shkele-te-drejten-themelore-te-njeriut-ne-prone/
https://inject-ks.org/2021/07/29/dhuna-ekonomike-shkele-te-drejten-themelore-te-njeriut-ne-prone/
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rregulluar në gjyqësor trajtimi me prioritet i lëndëve kontestimore nga rastet që kanë pasur dhunë në familje, 

pra paditë rreth ndarjes së pasurisë që paraqiten nga viktimat e dhunës në familje trajtohen sikur të gjitha 

rastet tjera, gjë që ëshë e palogjikshme nëse në anën tjetër pretendohet se rastet e dhunës në familje 

trajtohen me prioriet.  

 

Në INJECT kemi palë që janë në pritje të shkurorëzimit tash e 7-8 vite. Ndërsa për ndarje të pasurisë, kjo 

procedurë mund të zgjasë deri mbi 10-15 vite. Kohëzgjatja e procedurave kontestimore është e rëndë për të 

gjithë, por nuk mund të krahasohet me rreziqet që i paraqiten një viktime të dhunës në familje nga këto 

stërzgjatje. Qasja e vonuar në të drejtën pasurore të viktimave, vitet e tëra të jetesës në kushte të rënda 

ekonomike ku duhet të kujdesen për fëmijët, të paguajnë qiranë, shpenzimet jetësore dhe krahas këtyre 

edhe shpenzimet për mbrojtjen e tyre dhe shpenzimet gjyqësore, te shumë viktima rezulton në lodhjen e 

tyre dhe në fund edhe në dorëzim. Pala përgjegjëse për dhunën, në këto raste të kërkesës për shkurorëzim 

dhe ndarje të pasurisë nuk e ka jetën të vështirësuar dhe as që i bëhet vonë, sepse i ka të gjitha kushtet dhe 

të mirat financiare që i ka rezervuar për veten dhe vonesat në gjyqësor vetëm se i shërbejnë kryesit të dhunës, 

duke e lejuar shfrytëzimin e pasurisë bashkëshortore në mënyrë të papenguar vetëm nga kryesi, tjetërsimin 

e pronës dhe fshehjen e pronës gjatë procedurave të stërzgjatura gjyqësore dhe mundësinë e presionit të 

vazhdueshëm ndaj viktimës. Konsiderojmë se nuk kemi arritur të rregullojmë këto raste në mënyrën e duhur, 

nëse prioritet është vetëm dënimi i kryesit dhe strehimi i përkohshëm i viktimave, por që duhet që për këto 

raste të vendoset me prioritet deri në përfundimin e të gjitha procedurave.  

 

Duke pasur parasysh këto që diskutuam më lart, INJECT propozon që Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen 

nga Dhuna duhet patjetër të kërkojë që edhe lëndët kontestimore që dalin nga një marrëdhënie ku ka pasur 

histori të dhunës në familje të trajtohen me prioritet nga gjykatat dhe prokuroritë përkatëse. Kështu që 

propozojmë të shtohet një dispozitë ku kërkohet ky rregullim. Grupi punues mund ta shqyrtojë se në cilën 

pjesë mund të inkuadrohet kjo dispozitë, por INJECT konsideron se kjo mund të përshihet në nenin 9 

(Juridiksioni i Gjykatës) në paragrafin 5, pas pjesës së parë të dispozitës. Në vijim po e paraqesim paragrafin 

5 të nenit 9 (Juridiksioni i Gjykatës), ku pjesa e theksuar është propozimi i shtuar nga INJECT: 

 
NENI 9 JURIDIKSIONI I GJYKATËS 

5. Gjykata i shqyrton me prioritet rastet e dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, si dhe të gjitha lëndët 
civile dhe kontestimore të paraqitura në gjykata nga viktimat e dhunës në familje.   



10 

 

 

 

4. TË LARGOHET OBLIGIMI PËR MARRJE AUTORIZIMI PËR UDHËTIM ME FËMIJËT 
 

Në rastet e shkurorëzimit, kur njërit prind i është caktuar e drejta e kujdestarisë ndaj fëmijëve, konsiderojmë 

se duhet të rregullohet me ligj që prindi kujdestar e ka të drejtën e pakontestueshme për udhëtim jashtë 

vendit me fëmijët, pa pasur nevojë të marrë nënshkrim të autorizimit nga prindi tjetër. Nga puna e 

përditshme me palët si dhe nga diskutimet tona me Qendrat për Punë Sociale, e kemi përcjellur me shqetësim 

keqpërdorimin e prindërve jo-kujdestarë që në raste të udhëtimeve jashtë vendit bashkë me fëmijët, viktimat 

kanë raportuar se kanë pasur vështirësi të marrin nënshkrimin e autorizimit për udhëtim jashtë vendit nga 

prindi tjetër. Kjo shpeshherë ndodhë me qëllim, si një formë e dhunës psikologjike, ku kryesi i dhunës 

vazhdon me të gjitha mjetet ta pengojë jetën e viktimës, qoftë edhe përmes instrumentalizimit të çështjeve 

që kanë të bëjnë me fëmijët. Madje në INJECT kemi raste kur kryesi i një vepre të dhunës ka ngritur padi ndaj 

viktimës për shkak se ajo ka udhëtuar me fëmijët në pushime jashtë vendit, pa e marrë nënshkrimin e 

autorizimit për udhëtim. Konsiderojmë se nëse gjykata ia ka dhënë të drejtën e kujdestarisë për fëmijët njërës 

palë, atëherë ajo palë ka të drejtën të vendosë rreth udhëtimeve pa pasur nevojë të marrë çdoherë një 

nënshkrim nga kryesi i një vepre të dhunës, i cili këtë kërkesën për autorizim e keqpërdorë për të vazhduar 

ushtrimin e dhunës dhe presionit ndaj viktimës.  

INJECT propozon që te masat e mbrojtëse apo kudo që grupi punues e sheh si më të përshtatshme, të shtohet 

një dispozitë e cila rregullon lejimin e udhëtimit jashtë vendit për prindin kujdestar me fëmijët.  

 
NENI X UDHËTIMET JASHTË VENDIT PËR PRINDIN KUJDESTAR ME FËMIJËT 
 
Prindi kujdestar mund të udhëtojë me fëmijët jashtë vendit autorizim të prindit tjetër.  
 
 

5. TË RREGULLOHET DREJTË CAKTIMI I MBAJTJES FINANCIARE  
INJECT që prej fillimit të punimeve në këtë ligj, një vëmendje të veçantë i ka kushtuar rregullimit ligjor rreth 

përkujdesjes ndaj viktimës, ku në verzionin e propozimeve të dërguar fillimisht në Komision kishte përfshirë 

edhe një propozim për rregullimin ligjor të mbajtjes financiare te masat mbrojtëse. Jemi të kënaqur që 

Komisioni e ka pranuar këtë propozim dhe e ka paraparë në nenin 17 (Caktimi i mbajtjes financiare për palën 

e mbrojtur). Fatkeqësisht, grupi punues nuk i ka marrë të gjitha elementet e propozimit të INJECT tek kjo 

dispozitë, sepse INJECT kishte propozuar që të përcaktohet në këtë nen se lartësia e mbajtjes financiare 

(ushqimisë dhe alimentacionit) duhet të bëhet sipas Ligjit për Familjen, ku thuhet se standardi jetësor 
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paraprak në atë martesë apo familje merret për bazë, e jo të merret për bazë një minimum i Kosovës, siç 

ndodhë në praktikë gjyqësore shpeshherë, ku edhe shkelet jo vetëm e drejta për një jetë dinjitoze e viktimave 

me këtë rast, por bëhet edhe një viktimizim i dytë, kësaj here nga gjyqësori që gabimisht i aplikon ligjet, por 

edhe shkelet edhe vetë ligji. INJECT vlerëson se ky nën ka disa gabime. Pikë së pari, në paragrafin 1, mbajtja 

financiare është quajtur “ushqim”, gjë që tregon se nuk është kuptuar esenca e institutit të mbajtjes 

financiare. Mbajtja financiare përfshin jo vetëm ushqimin, por edhe shkollimin, sigurimin shëndetosor, 

banimin, veshmbathjen etj. Në paragrafin 1 fjala “ushqim” duhet të largohet dhe të zëvendësohet me 

“mbajtje financiare”. Në paragrafin 3, grupi punues ka tentuar ta rregullojë caktimin e shumës së 

alimentacionit, por edhe këtu më shumë ka bërë dëm sesa që e ka rregulluar. Aty thuhet se vlerësimin e 

lartësisë së mbajtjes duhet ta bëjë Gjykata duke u bazuar në lartësinë e arsyeshme. Kjo është jashtëzakonisht 

e dëmshme, sepse në fakt kështu edhe e kanë aplikuar deri më tani, gabimisht, dhe pa të drejtë, ligjin në 

gjykatat tona, duke menduar se duhet të jetë në diskrecion të gjyqtarit ta caktojë se çka është e arsyeshme, 

dhe pa marrë parasysh të ardhurat e larta të kryesit, fëmijëve ju është caktuar një alimentacion 50-100 euro 

në muaj, e nënave poashtu, nëse kanë pasur fatin që të ju caktohet fare ajo e drejtë. INJECT ka kohë që 

merret me hulumtime ligjore pikërisht të këtyre çështjeve dhe ka kohë që e ka ngritur problematikën e 

aplikimit të gabuar të ligjit si në pjesën e ndarjes së pasurisë, poashtu edhe të alimentacionit.3 Ligji për 

Familjen e përcakton shprehimisht në nenet 285, 305 dhe 330, se caktimi i lartësisë së mbajtjes financiare, 

pra i lartësisë së ushqimisë dhe alimentacionit duhet të bëhet sipas standardit jetësor në martesë. Pra, janë 

tri nene që e përsërisin normën e njejtë ligjore, duke u munduar të tregojnë se nuk mund të caktohet një 

shumë e ushqimisë apo alimentacionit vetëm sipas asaj se cilat shpenzime i sheh si të arsyeshme një gjyqtar, 

por duhet të merret parasysh edhe mënyra e jetesës që ka pasur familja, pra kur një nënë dhe fëmijët në 

martesë e kanë pasur një jetë me kushte shumë të mira, nuk mundet e njetja familje me pasë lartësinë e 

alimentacionit dhe ushqimisë të njejtë si një familje me të ardhura më të vogla. Nuk guxon që një shkurorëzim 

i familjes të ndikojë në varfërimin dhe përkeqësimin e gjendjes ekonomike në mënyrë drastike. Fakt është se 

deri tani në gjykata është vendosur në mënyre shabllon, thuajse të njejtat lartësi të mbajtjes financiare për 

të gjitha rastet, gjë që përbën aplikim jo të drejtë të dispozitave.   

 

Rrjedhimisht, paragrafi 3 i nenit 17 në draft-ligj, nuk është në harmoni me Ligjin për Familjen, nuk është në 

 
3 INJECT 2020, Hulumtimi Ligjor rreth Ndarjes së Pasurisë dhe Mbajtjes Financiare në Kosovë, online https://inject-
ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-
praktika-gjyqesore-ne-kosove/  

https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/
https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/
https://inject-ks.org/2021/06/22/hulumtim-ligjor-rreth-ndarjes-se-pasurise-se-perbashket-dhe-mbajtjes-financiare-ligji-dhe-praktika-gjyqesore-ne-kosove/
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përputhje me Ligjin për Familjen dhe nuk mund të mbetet i tillë. Prandaj INJECT në propozimin e dërguar kur 

e ka kërkuar inicimin e ndryshimit të këtij ligji e ka kërkuar që dispozita të kërkojë në këtë ligj shprehimisht 

që lartësia e mbajtjes financiare të bëhet në përputhje me standardin jetësor të asaj familjeje, ashtu siç 

përcaktohet me Ligjin për Familjen. Nëse shkruhet shprehimisht që duhet të jetë në përputhje me standardin 

jetësor që kanë pasur në martesë, mendojmë se rritet mundësia se ndoshta një ditë gjyqësori do të fillojë që 

në mënyrë të drejtë ta aplikojë ligjin gjatë caktimit të lartësisë së alimentacionit, sepse do ta sheh edhe 

njëherë të theksuar se lartësia nuk bëhet sipas standardit të jetesës NË KOSOVË, siç shpeshherë e kemi hasur 

në aktgjykime, por sipas standardit NË MARTESË. Këtu ka një dallim esencial, mes standardit të jetësës në 

Kosovë dhe standardit të jetesës në martesë, sepse jo të gjitha familjet kosovare e kanë standardin e njejtë.  

Në paragrafin 2 të nenit 17 grupi punues ka propozuar që të kërkohet edhe pagimi i qirasë. INJECT konsideron 

se kjo është e drejtë dhe e përgëzon grupin pununës për këtë, por konsideron se pjesa e dytë e paragrafit 

duhet të largohet.  

Rregullimi në Draft-Ligj: 

Neni 17 Caktimi i mbajtjes financiare për palën e mbrojtur  

1. Gjykata urdhëron palën përgjegjëse të paguajë ushqimin për palën e mbrojtur dhe fëmijët të cilën pala 

përgjegjëse ka obligim për të mbajtur.  

2. Pala përgjegjëse urdhërohet për të paguar qiranë e banesës në shfrytëzim të palës së mbrojtur dhe fëmijës 

si dhe pagesat tjera të arsyeshme për të mbuluar shpenzimet e jetesës.    

3. vlerësimin e lartësisë së mbajtjes sipas paragrafit1 dhe 2 të këtij neni, Gjykata e bën bazuar në lartësinë e 

arsyeshme, duke pasur parasysh nevojat e palës së mbrojtur, të ardhurat e palëve, pagesat tjera me të cilat 

palët mund të jenë të ngarkuar dhe numrin e fëmijëve të përbashkët. 

4. Vendimi me te cilin caktohen masat pasurore nga ky nen merr titullin e Urdhrit përmbarimor ditën që 

vendoset.  

 

Propozimi i INJECT: 

Neni 17 Caktimi i mbajtjes financiare për palën e mbrojtur  

1. Gjykata urdhëron palën përgjegjëse të paguajë mbajtjen financiare për palën e mbrojtur dhe fëmijët të 

cilën pala përgjegjëse ka obligim për të mbajtur.  

2. Pala përgjegjëse urdhërohet për të paguar qiranë e banesës në shfrytëzim të palës së mbrojtur dhe 

fëmijës.  

3. Vlerësimin e lartësisë së mbajtjes nga paragrafit 1 gjykata e bën sipas standardit jetësor në martesë 

të palëve,  siç është e përcaktuar edhe  në dispozitat e Ligjit për Familjen në nenet 285, 305 dhe 330. 

4. Vendimi me te cilin caktohen masat pasurore nga ky nen merr titullin e Urdhrit përmbarimor ditën që 

vendoset.  
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6.  TË ZGJATEN MASAT MBROJTËSE PASURORE DERI NË PËRFUNDIM TË 
 PROCEDURAVE GJYQËSORE 

Propozimi i grupit pununes në lidhje me masat mbrojtëse pasurore, sipas vlerësimit të INJECT ka nevojë të 

zgjerohet. Shpeshherë ndodhë që palët që kanë raportuar dhunën, vazhdojnë më procedura tjera gjyqësore 

të natyrës kontestimore, siç është ndarja e pasurisë etj. Këto procedura zgjasin me vite të tëra, dhe mundësia 

e keqpërdorimit nga pala kryese e dhunës është shumë e madhe, sepse shumica e viktimave tregojnë se gjatë 

procedurave gjyqësore janë tjetërsuar pasuritë me qëllim të përfitimit personal dhe të ikjes nga obligimet 

ndaj viktimës dhe fëmijëve. Prandaj konsiderojmë se ky nen duhet të ketë edhe një paragraf, ku do të 

theksohej se për rastet ku ka pasur dhunë në familje, masa pasurore nga ky nen vlen përgjatë gjithë kohës 

deri sa të përfundojnë procedurat e pjesëtimit të pasurisë. Në vijim po e paraqesim nenin, ku kemi shtuar 

pikën 1.3 të cilën e kemi bërë të dallueshme duke i vënë theksin e shtuar të trashur (bold).  

 

Neni 22 Masat e tjera pasurore 

1. Gjykata, krahas masave të parapara në nenin 11 të këtij ligji, mund të shqiptoj edhe masat si 

në vijim: 

1.1. ndalimi i palës përgjegjëse, të bartë, vej në barrë  si dhe të realizoj çdo lloj transaksioni 

të pasurisë së caktuar apo  çfarëdo pasurie  pronë e  tij apo pronë e përbashkët me palën 

e mbrojtur, brenda një periudhe të caktuar kohore, por jo më gjatë se kohëzgjatja e 

urdhrit mbrojtës; 

1.2. të i lejohet palës së mbrojtur, që vetëm ajo të posedojë dhe të shfrytëzojë pasurinë e 

veçantë personale të saj. 

1.3. Në rast të inicimit të procedurave të shkurorëzimit dhe ndarjes së pasurisë të një 

martese me histori dhune në familje, masat pasurore nga pikat 1.1. vlejnë deri në 

përfundimin e të gjitha procedurave gjyqësore në formë të prerë.  
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7.  TË RREGULLOHET NDJEKJA E SHKELJES SË URDHËRAVE MBROJTËS 
Sipas studimeve, para se viktima ta raportojë dhunën, mesatarisht veçse kanë ndodhur 15 incidente të 

dhunës paraprakisht. Pra, këto viktima kur vijnë në institucion për ta raportuar dhunën kanë kaluar një kohë 

të gjatë nëpër sfida të shumta dhe për këtë arsye janë të lodhura emocionalisht. Ndjekja e rasteve të dhunës 

është esenciale për mbrojtjen e këtyre viktimave. Që ndjekja të jetë sa më efikase, ligjet tona duhet të 

kontrollohen me kujdes të veçantë (due diligence) në aspektin e koordinimit institucional mes hallkave të 

ndryshme të sistemit, dhe kjo të ndodhë në aso forme që viktimës t’i lehtësohen procedurat. Sipas përvojës 

sonë në INJECT, ndarja e kompetencave dhe detyrave të institucioneve në këtë ligj duhet të bëhet në mënyrë 

shprehimore dhe decidive, nëse dëshirojmë që trajtimi i rasteve të dhunës të përmirësohet. Informatat që 

marrim nga puna e përditshme me viktimat e dhunës në familje tregojnë se neni 36 (Shkelja e urdhërave 

mbrotjës) duhet të rregullohet më mirë, duke saktësuar se ndjekja e shkeljes së urdhërit mbrojtës bëhet sipas 

detyrës zyrtare nga Policia e Kosovës. Kjo do të evitojë rastet kur Policia e Kosovës, duke hezituar që një 

shkelje të urdhërit mbrojtës ta ndjekë, viktimën e udhëzon të drejtohet në prokurori dhe kështu krijohen 

situata kur viktimat mbeten duke u endur nga Policia në Prourori dhe anasjelltas.  

Poashtu konsiderojmë se këtij neni duhet t’i shtohet një paragraf tjetër, i cili përcakton se shkelja e urdhërit 

mbrojtës ka për pasojë paraburgimin e menjëhershëm deri më vendim gjyqësor për lartësinë e dënimit. Në 

vijiim po e paraqesim nenin 36 dhe me shkronja të theksuara kemi shtuar propozimet e INJECT: 

Neni 36 Shkelja e urdhrave mbrojtës 

1. Shkelja në tërësi ose pjesërisht e urdhrit për mbrojtje, urdhrit për mbrojtje emergjente ose urdhrit për 

mbrojtje të përkohshme emergjente përbën vepër penale.  

2. Përsëritja vazhdueshme e shkeljes në tërësi ose pjesërisht e urdhrit për mbrojtje, urdhrit për mbrojtje 

emergjente ose urdhrit për mbrojtje të përkohshme emergjente konsiderohet rrethanë rënduese për 

kryerësin e veprës.  

3. Shkelja e urdhrit për mbrojtje, e urdhrit për mbrojtje emergjente ose urdhrit për mbrojtje të 

përkohshme emergjente ndiqet sipas detyrës zyrtare nga policia e Kosovës.  

4. Kryesi i shkeljes së urdhërit mbrojtës do të vendoset në paraburgim të menjëhershëm deri sa të 

merret vendimi gjyqësor për lartësinë e dënimit. 

5. Policia e Kosoves monitoron dhe zbaton urdherat mbrojtes te leshuara nga organi kompetent.  

6. Policia e Kosoves eksekuton urdherat mbrojtes te leshuar nga organi kompetent. 
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8. TË OBLIGOHET KOMUNIKIMI NDËRINSITUCIONAL NË FORMË TË SHKRUAR 
 

INJECT, gjatë punës shumëvjeçare me viktimat e dhunës në familje, vazhdimisht ka pranuar ankesa të 

qytetarëve, viktimave të dhunës, në lidhje me trajtimin që i është bërë raportimeve të tyre për rastet e 

dhunës. Një prej pikave kyçe ku viktimat kanë shprehur shqetësime dhe dyshime për trajtim jo të duhur por 

edhe keqpërdorim zyrtar, ka të bëjë me rastet kur Policia e Kosovës pas raportimit të rastit nga ana e viktimës, 

para se të vendosë si të procedojë me rastin, fillimisht konzultohet me prokurorinë përmes telefonit, me 

ç’rast gjatë atij komunikimi ndërinstitucional nuk lejohet të jetë e pranishme viktima. Kjo mënyrë e trajtimit 

të rastit përmes një komunikimi që nuk është transparent ndaj viktimës, jo vetëm që krijon pasiguri te viktima 

në lidhje me procedurën, por edhe është një nga rastet kur edhe mund të ketë keqinterpretime apo 

keqpërdorime për shkak të mungesës së qasjes në këtë hallkë të procedimit të rastit. Për ta rregulluar mirë 

komunikimin ndërinstitucional, gjithmonë kërkohet të bëhet një kontrollim sipas parimit të  “kujdesit të 

shtuar” (ang. due diligence), që nënkupton se të gjitha hallkat e procesit duhet të testohen në lidhje me të 

qenit e tyre efikas dhe robust, pa hapësira të pakontrollueshme. Komunikimi zyrtar i pakontrollueshëm, i 

paqasshëm më vonë, i paregjistruar askund, nuk guxon të lejohet në raste kur qytetarit duhet t’i lejohet e 

drejta e ankesës dhe ku mund të ketë rrezik se i mohohet e drejta e tij.  

 

Në Policinë e Kosovës, të gjithë akterët që merren intenzivisht me trajtimin institucional të rasteve të dhunës 

në familje e kanë të njohur problematikën e trajtimit të raportimeve të rasteve me vetëm një shënim zyrtar 

(pro formë), ku ajo çfarë ka raportuar viktima mbetet në nivel të stacionit të policisë, pra nuk hapet rast nga 

policia për tu dërguar në prokurori. Vendimin e merr policia pasi që flet me prokurorinë përmes telefonit, ku 

gjatë asaj bisede mes policisë dhe prokurorisë nuk lejohet të jetë e pranishme viktima. Viktima në këtë rast 

nuk mund ta dijë se cilat detaje të raportimit i janë komunikuar tutje prokurorisë, pra ky komunikim 

ndërinstitucional mbetet jo-transparent dhe i paqasshëm për viktimën. Në rast të dyshimit nga ana e viktimës 

se informatat nuk janë përcjellur si duhet në prokurori dhe pakënaqësisë së viktimës në lidhje me vendimin 

e policisë për moshapje të rastit, viktimës nuk i mbetet hapësirë dhe mundësi për ankesë, sepse mungon 

informata e cila do të dëshmonte se cila palë institucionale ka bërë gabime apo edhe shkelje. Në asnjë 

moment, në asnjë rast, nuk guxon puna institucionale te ketë hallka të tilla zinxhirore të pakontrollueshme, 

sepse kështu krijohen mundësitë e dështimit institucional.  

 

Për këtë arsye, INJECT mbetet pranë kërkesë së shtruar edhe më herët dhe propozon që kjo duhet të 
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rregullohet me ligj. Ka pasur diskutime ku Policia e Kosovës është shprehur gjatë takimeve në grupe punuese 

se tanimë nuk e përdorin mundësinë e mbylljes së raportimeve me “shënim zyrtar”, por për ta evituar 

tërësisht, kjo duhet të rregullohet qartë me ligj. Në anën tjetër, janë përmendur edhe Procedurat Standarde 

të Veprimit të Policisë së Kosovës, dhe thuhej se kjo pjesë mund të rregullohet aty, pa e futur në ligj. 

Rregullimi ligjor është mënyra me e qartë dhe më e qasshme për qytetarët, sepse ligjet bëhen edhe për 

qytetarët, jo vetëm për institucionet. Qytetarët e kanë të vështirë të kuptojnë madje edhe ligjet, e aq më 

vështirë për ta është t’i kërkojnë dhe t’i gjejnë Procedurat Standarde të Veprimit, të cilat edhe ashtu nuk 

kanë qenë të qasshme asnjëherë në faqet e institucioneve të policisë. Prandaj, INJECT propozon që neni 43 

(Përgjegjësitë e Policisë së Kosovës), të përmbajë edhe një paragraf shtesë, që në këtë rast do të ishte 

paragrafi 6 dhe të cilin po e paraqesim më poshtë.  

 

NENI 43 Përgjegjësitë e Policisë së Kosovës 

Paragrafi 6 që duhet të shtohet në nenin 43: 

6. Çdo komunikim ndërinstitucional mes Policisë së Kosovës dhe institucioneve tjera në lidhje 

me rastin duhet të raportohet me shkrim dhe të identifikohen personat zyrtarë përgjegjës në 

atë raport, i cili duhet t’i dorëzohet viktimës, përfaqësuesit të saj ligjor dhe qendrës për punë 

sociale. Kjo vlen edhe për komunikimin përmes telefonit mes policisë dhe prokurorisë, i cili 

duhet të shënohet me shkrim dhe t’i dorëzohet viktimës.   

 

9. KONKLUZION 

Ky opinion ligjor është përgaditur me qëllim që të shërbejë si propozim i INJECT për rregullimin e 

duhur ligjor të dhunës në familje. Edhe në vitin 2018 kur e kemi kërkuar inicimin e ndryshimit të 

këtij ligji, INJECT i ka pasur të qarta kërkesat e saj, e që kishin të bënin në rregullimin e qartë, të 

pakontestueshëm, sidomos të dhunës psikologjike dhe të dhunës ekonomike, sigurimin e mbajtjes 

financiare për viktimën dhe fëmijët, por edhe ndarjen e qartë të kompetencave institucionale dhe 

saktësimin e mënyrës së komunikimit zyrtar si dhe trajtimin e shkeljes së urdhërave mbrojtës.  
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Gjatë procesit të ndryshimit të këtij ligji, akterë të ndryshëm janë kyçur dhe kanë dhënë kontributin 

e tyre të rëndësishëm. Ndryshimi i këtij ligji ka qenë një proces i gjatë, i karakterizuar përmes 

ndërrimit të personave të kyçur shkaku i ndryshimit të përbërjes së Komisionit dhe ku shumë 

akterë u bashkangjitën në proces tek pas hyrjes në fuqi të Konventës së Stambollit në legjislacionin 

kosovar. Prandaj edhe ka pasur mendime dhe sugjerime të ndryshme dhe verzione të ndryshme 

të draftit. Konsiderojmë dhe besojmë se grupi punues i Komisionit do të merrë parasysh 

propozimet e INJECT, duke ditur se jemi organizata që ka bërë pune pionere me dërgimin e 

kërkesës për inicim të ndryshimit të ligjit fillimisht, por edhe punë pionere sa i përket dhunës 

ekonomike dhe trajtimit institucional të rasteve të dhunës në familje. Hulumtimi ligjor i INJECT 

rreth legjislacioneve të vendeve tjera, me të cilat rregullohet dhuna ekonomike është një burim 

shumë i nevojshëm dhe  i rëndësishëm i informatave rreth kësaj teme. 

 

INJECT e përshëndetë bashkëpunimin konstruktiv mes akterëve me qëllim të rregullimit ligjor të 

çështjeve të rëndësishme për jetën e qytetarëve dhe beson propozimet që kemi bërë më lart do 

të përfshihen në draft-ligj. Apelojmë te grupi punues që propozimet tona t’i shqyrtojë me kujdes 

dhe me vëmendje, sepse janë çështje me të cilat përballen një numër i madh i qytetarëve, dhe 

rregullimi i të cilave do të ketë ndikim të jashtëzakonshëm në mirëqenien e tyre, sidomos kur numri 

më i madh i tyre janë gratë dhe fëmijët, dy grupet më të cenueshme dhe më të pambrojtura të 

shoqërisë.  
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