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Përgatitja dhe botimi i këtij raporti u mbështet nga Fondit të Mirëbesimit të Kombeve të Bashkuara në 
Përkrahje të Veprimeve për Eliminim e Dhunës ndaj Grave, (UN Trust Fund). 



Akte Ndërkombëtare 

• Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimin e dhunës 

kundër grave dhe dhunës në familje (CETS Nr. 210), Stamboll, 11.05.2011  

 

Akte Ligjore Materiale 

• Ligj nr.9669, dt. 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet 

familjare”  

• Ligj Nr. 10329, dt. 30.09.2010, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 

9669, dt. 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”  

• Ligj nr. 9355, dt. 10.3.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” 

• Ligj nr. 9970, dt. 24.7. 2008, “Për barazinë gjinore në shoqëri” 

• Ligj nr. 10221, dt. 4.2.2010, “Për mbrojtjen nga diskriminimi” 

• Ligj Nr.10 347, dt. 4.11.2010, “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës” 

 

Akte Ligjore Procedurale 

• Ligji Nr. 9643, dt. 20.11.2006, “Për prokurimin Publik”  

• Ligji nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik- privat” 

• Ligji nr. 10039, dt. 22.12.2008, “Për ndihmën juridike”  

• Ligj Nr. 10093, dt. 09.03.2009, “Për organizimin dhe funksionimin e 

Agjencisë për mbështetjen e shoqërisë civile” 

 

Akte nënligjore 

• VKM,  nr. 564, dt. 12.08.2005, “Për licencimin e ofruesve të shërbimeve të 

përkujdesjes shoqërore” 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Albanian.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Albanian.pdf
http://www.osce.org/sq/albania/30437?download=true
http://www.osce.org/sq/albania/30437?download=true
http://www.avokati.org/wp-content/uploads/2011/08/LIGJ.-10329.pdf
http://www.avokati.org/wp-content/uploads/2011/08/LIGJ.-10329.pdf
http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Ligjet/Ligji%209355%20dt%2010.03.2005%20Per%20ndihmen%20dhe%20sherbimet%20shoqerore.pdf
http://www.mod.gov.al/images/PDF/barazia_gjinore_shoqeri.pdf
http://kmd.al/skedaret/1308053956-Ligji%20per%20mbrojtjen%20nga%20diskriminimi.pdf
http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_nr.10_347_date_04.11.2010.pdf
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Ligj:9643:20.11.2006
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Ligj:125/2013:25.04.2013
http://www.tlas.org.al/sites/default/files/file/Ligji%20Ndihmes%20Juridike-Versioni%20i%20miratuar%20nga%20Parlamenti.pdf
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Ligj:10093:09.03.2009
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Ligj:10093:09.03.2009
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:564:12.08.2005
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:564:12.08.2005


• VKM, nr. 334, dt. 17.02.2011, “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës 

për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e 

procedimit të tij” 

• VKM, nr. 80, dt. 28.01.2008, “Për miratimin e strategjisë sektoriale të 

mbrojtjes sociale dhe të planit të veprimit për zbatimin e saj” 

• VKM, nr. 505, dt. 13.07.2011 “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të 

përkujdesit shoqëror për viktimat e dhunës në familje, në qendrat 

rezidenciale, publike dhe jopublike”  

 

• Udhëzim i KM Nr. 13, dt. 17.12.2012 “Për zbatimin e standardeve të 

shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, për viktimat e dhunës në familje, në 

qendrat rezidenciale, publike dhe jopublike”   
 

• Agjencia e Prokurimit Publik. Udhëzim Nr. 6, dt. 03.09.2013 “Për zhvillimin 

e procedurave të prokurimit për shërbimet e përkujdesjes shoqërore” 

 

Dokumente 

• Standardet e shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, për viktimat e dhunës në 

familje, në qendrat rezidenciale, publike dhe jopublike  

 



http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:334:17.02.2011
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:334:17.02.2011
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:334:17.02.2011
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:80:28.01.2008
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:80:28.01.2008
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:505:13.07.2011
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:505:13.07.2011
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:505:13.07.2011
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Udh%EBzim:13:17.12.2012
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Udh%EBzim:13:17.12.2012
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Udh%EBzim:13:17.12.2012
http://www.qag-al.org/WEB/publikime/udhezim.pdf
http://www.qag-al.org/WEB/publikime/udhezim.pdf
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/standarde-per-dhunen.pdf
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/standarde-per-dhunen.pdf

