LIGJ
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
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e deputeteve,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
V E N D O S I:
Në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”
bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
Neni 1
Në nenin 1, pika 2 riformulohet si më poshtë:
“2. Garantimin e mbrojtjes me masa ligjore dhe me masa të tjera të nevojshme të
pjesëtarëve të familjes, të cilët janë viktima të dhunës në familje, duke u kushtuar vëmendje
të veçantë grave, vajzave, fëmijëve, të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuar,
subjekt i këtij ligji, sipas nenit 3 të tij.”.
Neni 2
Në nenin 3, pika 3 riformulohet si më poshtë:
“3. “Dhunues” është çdo person i dyshuar dhe/ose i paditur për ushtrimin e dhunës në
marrëdhëniet familjare përpara organeve kompetente.”.
Neni 3
Në nenin 9, në pikën 1 fjala “dhunuesit/es” zëvendësohet me fjalën “dhunuesit”.
Neni 4
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.
Përveç masës së largimit të dhunuesit nga banesa, mbrojtja ndaj dhunës në familje, në
zbatim të këtij ligji, sigurohet dhe në këto mënyra:”.
b) Në shkronjën “a” fjala “paditësit/es” zëvendësohet me fjalën “paditësit”.
c) Në shkronjat “a”, “b”, “ç”, “d”, “e”, “f”, “gj”, “h”, “l”, fjalët “të paditurin/ën
(dhunuesin/en)” zëvendësohen me fjalët “të paditurin (dhunuesin)”.
ç) Në shkronjën “dh” fjala “viktimën/at” zëvendësohet me fjalën “viktimën ose viktimat”.
d) Shkronja “c” shfuqizohet.
dh) Në shkronjën “ë” fjalët “paditurit/ës (dhunuesit/es)” zëvendësohen me fjalët “paditurit
(dhunuesit)”.
e) Shkronjat “m” dhe “m/1” shfuqizohen.
2. Pika 2 ndryshohet si më poshtë:
“2. Në urdhrin e mbrojtjes, të lëshuar me vendim gjykate, përveç masës që parashikohet
në paragrafin e parë të pikës 1 të këtij neni, në varësi të rrethanave të çështjes, mund të
vendoset dhe një ose disa nga masat mbrojtëse të parashikuara në shkronjat “a” deri në “ll” të
pikës 1 të këtij neni.”.
3. Pika 3 ndryshohet si më poshtë:
“3. Në urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes, të lëshuar me vendim gjykate, përveç masës
që parashikohet në paragrafin e parë të pikës 1 të këtij neni, në varësi të rrethanave të
çështjes, mund të vendoset dhe një ose disa nga masat e parashikuara në shkronjat “a” deri në
“g” të pikës 1 të këtij neni.”.
Neni 5
Pas nenit 10 shtohet neni 10/1 me këtë përmbajtje:
“Neni 10/1
Rehabilitimi i dhunuesit
1. Në urdhrin e mbrojtjes, të lëshuar me vendim gjykate, udhërohet dhunuesi të marrë
pjesë në programe rehabilitimi psikosociale dhe/ose në programe të aftësimit prindëror, të
organizuara nga subjekte publike ose private.
2. Përgjegjësit e programit të rehabilitimit raportojnë përpara koordinatorit vendor për
referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare, pjesëmarrjen e të paditurit në
program dhe ecurinë e tij në mënyrë periodike dhe rezultatet e rehabilitimit të dhunuesit.
Nëse dhunuesi nuk merr pjesë në program, përveç rasteve kur ka arsye objektive dhe shkaqe
të përligjura për mospjesëmarrjen, me kërkesë të mbledhjes ad-hoc të Mekanizmit të
Koordinuar të Referimit të rasteve të dhunës në familje ose të subjekteve të parashikuara nga
neni 13 i këtij ligji, zbatohen dispozitat e Kodit Penal për veprime të kryera në kundërshtim
me vendimin e gjykatës për urdhrat e mbrojtjes.
3. Në urdhrin e mbrojtjes, të lëshuar me vendim gjykate, urdhërohet i padituri ose
dhunuesi, nëse është rasti, të marrë pjesë në programe rehabilitimi pranë qendrave spitalore,
qendrave ambulatore ose qendrave komunitare, që japin shërbime të shëndetit mendor,
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shërbime të alkoologjisë ose shërbime të toksikologjisë.
4. Përgjegjësit e programit të rehabilitimit vënë në dijeni koordinatorin vendor pranë
Mekanizmit të Koordinuar të Referimit të rasteve të dhunës në familje për pjesëmarrjen e të
paditurit në program dhe ecurinë e tij.
5. Një dhunues, i dënuar me vendim gjykate për të kryer dënimin në insitucionet e
ekzekutimit të vendimeve penale, mund të marrë pjesë në programe rehabilitimi psikosociale.
Pjesëmarrja dhe bashkëpunimi në program mbahet parasysh në vlerësimin e rrezikut të të
dënuarit në rastet e lirimit me kusht, lejeve shpërblyese ose të veçanta, të vizitave.
Neni 6
Në nenin 13/1 bëhen ndryshimet si më poshtë:
1. Në pikën 1 fjala “viktimës/ave” zëvendësohet me fjalët “viktimës ose viktimave”.
2. Në pikën 2 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
a) paragrafi i parë ndryshohet si më poshtë:
“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:”.
b) Në shkronjat “a” dhe “c” fjala “dhunuesin/es” zëvendësohet me fjalën “dhunuesin”.
c) Në shkronjën “b” fjala “dhunuesit/es” zëvendësohet me fjalën “dhunuesit”.
3. Pas pikës 3 shtohet pika 3/1 me këtë përmbajtje:
“3/1. Kur në të gjithë vendin ose në një pjesë të territorit të tij janë vendosur masat e
jashtëzakonshme, përkatësisht, titullari i strukturës përgjegjëse të Policisë së Shtetit detyrohet
të lëshojë urdhrin për masat paraprake për mbrojtjen e menjëhershme, sipas pikës 2 të këtij
neni, në çdo rast kur konstaton se është ushtruar dhunë. Gjatë gjithë periudhës së zgjatjes së
masave të jashtëzakonshme, në kërkesën drejtuar gjykatës për vlerësimin e masave paraprake
të mbrojtjes, të marra përmes urdhrit për masat paraprake për mbrojtjen e menjëhershme të
lëshuar, policia duhet t’i kërkojë gjykatës lëshimin e urdhrit të mbrojtjes, pa kërkuar
paraprakisht nxjerrjen e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes.”.
Neni 7
Në nenin 14, pika 1, shkronja “b”, fjalët “i/e padituri/a (dhunuesi/ja)” zëvendësohen me
fjalët “i padituri (dhunuesi)”.
Neni 8
Në nenin 16, pika 2, shkronja “b”, fjalët “të paditurin/ën (dhunuesin/en)” zëvendësohen
me fjalët “të paditurin (dhunuesin)”.
Neni 9
Në nenin 17 bëhen ndryshimet si më poshtë:
1. Në pikën 1, shkronja “b”, fjala “viktimës/ave” zëvendësohet me fjalët “viktimës ose
viktimave”.
2. Në pikën 3, në shkronjën “ç” hiqet togfjalëshi “të lëshuar me vendim gjykate, brenda
15 ditëve nga shpallja apo marrja dijeni e tij”.
3. Pas pikës 5 shtohet pika 6 me këtë përmbajtje:
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“6. Vendimi për urdhrin e mbrojtjes dhe udhrin e menjëhershëm të mbrojtjes regjistrohet
në një regjistër të veçantë, i cili administrohet pranë çdo gjykate sipas modelit, rregullave dhe
procedurave që miratohen me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor.”.
Neni 10
Në nenin 18, pika 2, shkronja “b” riformulohet si më poshtë:
“b) dhunuesi, përfaqësuesi apo avokati i tij;”
Neni 11
Në nenin 19, pika 1, në shkronjat “a” dhe “b” fjalët “i/e padituri/a (dhunuesi/ja)”
zëvendësohen me fjalët “i padituri (dhunuesi)”.
Neni 12
Neni 21 riformulohet si më poshtë:
“Neni 21
Ankimi
1. Kundër vendimit të gjykatës për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes, vërtetimin e urdhrit të
menjëhershëm të mbrojtjes, si dhe moslëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, mund
të bëhet ankim brenda 5 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Gjykata e
apelit shprehet me vendim brenda 15 ditëve nga dita e regjistrimit të ankimit. Kundër
vendimit të gjykatës së apelit nuk lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë. Kundër vendimit të
gjykatës që ka lëshuar urdhrin e mbrojtjes nuk lejohet ankim nga viktima, përveç rastit kur
viktima pretendon se masat e vendosura nuk garantojnë mbrojtje.
2. Paraqitja e ankimit nuk e pezullon ekzekutimin e vendimit të gjykatës për lëshimin e
urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes ose të urdhrit të mbrojtjes.”.
Neni 13
Në nenin 22, në pikën 1 fjala “dhunuesi/ja” zëvendësohet me fjalën “dhunuesi”.
Neni 14
Në nenin 24, në fund të paragrafit shtohet një fjali me këtë përmbajtje:
“Në çdo rast, punonjësi i policisë, ku paraqitet për mbrojtje viktima, e referon rastin në
organin e prokurorisë për ndjekjen penale të dhunuesit sipas rregullave të përcaktuara në
Kodin e Procedurës Penale.”.
Neni 15
Aktet nënligjore
Këshilli i Lartë Gjyqësor nxjerr aktet nënligjore për zbatimin e nenit 9, pika 3, të këtij ligji
brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e tij.
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Neni 16
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI
Gramoz RUÇI
Miratuar në datën 15.10.2020
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