SI TË PËRDORIM STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR NJË LITIGIM
STRATEGJIK!
Ndihmë Ligjore Falas nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) për të marrë një Urdhër
Mbrojtje dhe nga Qendra e Ndihmës Ligjore Falas e QNL, pranë Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor në Durrës, për çështjen me objekt zgjidhjen e martesës dhe rregullimin e pasojave
të saj.
A.D., me arsim tetë vjeçar, e papunë, e mbijetuar e dhunës së bashkëshortit të saj është
mbështetur me shërbim ligjor falas nga Av. Sonila Shehu dhe Av. Alketa Kajmaku, pranë
Qendrës së Ndihmës Ligjore Ligjore Falas pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor në Durrës, për
çështjen me objekt zgjidhjen e martesës dhe rregullimin e pasojave të saj.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor në Durrës në vendimin e datës 3.4.2018 është referuar në
Konventën për të Drejtat e Fëmijës, Konventën e Këshillit të Europës “Për parandalimin dhe
luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje”, Konventën CEDAW dhe KEDNJ.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës vendosi të pranojë kërkesën e të mbijetuarës së dhunës në
familje në lidhje me ushtrimin e përgjegjësisë prindërore duke ja lënë fëmijët nënës për rritje
dhe edukim, duke vlerësuar në tërësinë e provave edhe UMM dhe UM për A.D. dhe fëmijët e
saj.
Me mbështetjen e Av. Iris Aliaj, pranë QNL, A.D. është mbështetur me ndihmë ligjore falas
për të marrë një UM nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, për mbrojtjen e saj dhe dy
fëmijëve të mitur nga dhuna e bashkëshortit, babait të fëmijëve për 1 (një) vit.
Kjo praktikë është në përputhje me rekomandimet e GREVIOs për Shqipërinë, mekanizëm i
cili kërkon nga shteti shqiptar që në një vendim gjyqësor që vendos për çështje familjare ku
dhuna është prezente si për shembull, në rastet e zgjidhjes së martesës si në rastin e A.D.,
gjykatat ti kushtojnë rëndësi të veçantë dhunës në familje, duke vlerësuar interesin më të lartë
të fëmijës.
Mbështetja ligjore falas për A.D. është ofruar në kuadrin e zbatimit të projektit “Fuqizimi i
grupeve të varfëra dhe të margjinalizuara përmes ofrimit të ndihmës juridike falas dhe
edukimit ligjor, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës”, nga Qendra për Nisma Ligjore
Qytetare (QNL), me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim PNUD
dhe fonde të Qeverisë së Turqisë.

