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Operazione Colomba – Korpus Jo i dhunshëm

DOKUMENT PËRSHKRIMI MBI FENOMENIN E “HAKMARRJES” DHE TË 
“GJAKMARRJES” PËR SENSIBILIZIMIN E INSTITUCIONEVE SHQIPTARE DHE 

ATYRE NDËRKOMBËTARE1

Dokument i hartuar në muajin tetor 2014 nga 
Operazione Colomba2 – Korpus Jo i dhunshëm i 

Paqes së Shoqatës Komuniteti Papa Xhovani XXIII3

DOKUMENT PËRSHKRIMI MBI FENOMENIN E “HAKMARRJES” DHE TË 
“GJAKMARRJES” PËR SENSIBILIZIMIN E INSTITUCIONEVE SHQIPTARE DHE 

ATYRE NDËRKOMBËTARE 

Hartuar nga Operazione Colomba, Korpus Jo i dhunshëm i Paqes së Shoqatës 
Komuniteti Papa Xhovani XXIII

1 Përditësim i materialit “Dokument përshkrimi mbi fenomenin ‘gjakmarrje’ për sensibilizimin e 
parlamentarëve në lidhje me kriminalitetin në Shqipëri”, dorëzuar në tetor 2013.

2 Operazione Colomba (www.operazionecolomba.it; http://www.apg23.org/ ) realizon aktivitetet 
peacekeeping, peacemaking e peacebuilding civil jo të dhunshme në zona konflikti të armatosur prej 
20 vitesh (Palestinë/Izrael, Kolombi, Kosovë, Shqipëri, Çeçeni, Ish-Jugosllavi, Sierra Leone, Uganda 
e Veriut, Liban/Siri…).

3 Komuniteti Papa Xhovani XXIII vepron në nivel ndërkombëtar nëpërmjet realizimit të projekteve që kanë 
lidhje me braktisjen sociale të personave të ndryshëm. Stili me të cilin Komuniteti i realizon aktivitetet e 
veta bazohet te bashkëndarja e drejtpërdrejtë e jetës me të varfrit dhe te heqja e shkaqeve qië krijojnë 
situata padrejtësie. Komuniteti është i pranishëm në 25 vende të botës. Në Itali ka më shumë se 200 
shtëpi-familje, 15 kooperativa sociale, 6 qendra ditore, 32 bashkësi terapeutike, 7 shtëpi vëllazërie, 
1 shtëpi pritëse për personat e pastrehë dhe shumë forma të tjera agregimi (http://www.apg23.org/). 
Shoqata është e pranishme në zonën e Shkodrës prej vitit 1999 me struktura të mikpritjes urgjente, 
të shtëpive-familje dhe të familjeve të hapura, të një bashkësie terapeutike.

http://www.operazionecolomba.it/
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PARAQITJE

Dokumenti është shkruar mbi bazën e përvojës së bërë gjatë këtyre viteve nga 
Operazione Colomba nëpërmjet ndërhyrjes së tij jo të dhunshme, realizuar në kontakt 
të ngushtë me viktimat e gjakmarrjes në zonat më të goditura prej këtij fenomeni.
Prej vitit 2005, kontakti i vendosur prej operatorëve italianë dhe shqiptarë të Shoqatës 
Komuniteti Papa Xhovani XXIII me familjet në gjak u ka mundësuar atyre të njohin, të 
monitorojnë dhe të padisin praktikën e gjakmarrjes. Më vonë, Shoqata Komuniteti 
Papa Xhovani XXIII, nëpërmjet veprimit të Operazione Colomba-s, ka studiuar një 
strategji për zgjidhjen jo të dhunshme të hasmërive në përshtatje me kontekstin e 
përcaktuar prej fenomeneve të gjakmarrjes.
Operazione Colomba garanton një prani fikse në zonën e Shkodrës prej muajit mars 
2010 dhe një prani mujore në zonën e Tropojës prej muajit tetor 2010. Prej më 
shumë se katër vitesh vullnetarët e saj italianë dhe shqiptarë realizojnë ndërhyrje 
jo të dhunshme për të përmbajtur dhe për të zgjidhur hasmëritë e shkaktuara prej 
gjakmarrjes.
Në Shqipëri objektivi kryesor i ndjekur nga Operazione Colomba ka të bëjë me luftën 
kundër fenomenit të gjakmarrjes dhe në tejkalimin e saj. Për të arritur këtë objektiv, 
vullnetarët e këtij Korpusi realizojnë: rrugëtime për tejkalimin e zemërimit dhe të 
dhimbjes për të gjithë anëtarët e familjeve në hasmëri; rrugëtime ndërmjetësimi për 
familjet në hasmëri me qëllim pajtimin e tyre; fushata sensibilizuese dhe veprime jo të 
dhunshme, që synojnë garantimin e zbatimit të ligjeve, që rregullojnë çështjet lidhur me 
gjakmarrjen dhe që krijojnë një proces pajtimi kombëtar, që përfshin të gjithë aktorët 
shoqërorë dhe që favorizon përdorimin e drejtësisë përtëritëse4; manifestime mujore në 
zonat më të goditura prej këtij fenomeni për të përhapur një kulturë jo të dhunshme të 
bazuar në respektimin e të drejtave të njeriut; tryeza të rrumbullakëta dhe takime publike 
për përfshirjen e shoqatave dhe të shoqërisë civile shqiptare me qëllim formulimin e 
propozimeve për zgjidhjen e problemit; përhapja e dëshmive të atyre që kanë zgjedhur 
pajtimin në vend të gjakmarrjes; shoqërime jo të dhunshme për të garantuar një liri 
më të madhe lëvizjeje dhe për të mundësuar marrjen e përkujdesjes mjekësore për 
ata që rrezikojnë gjakmarrjen; networking me shoqata të tjera që punojnë në fushën 
e gjakmarrjes për t’u garantuar viktimave që të kenë mundësi edukative dhe krijuese; 
monitorim dhe mbledhje e të dhënave mbi shpërndarjen numerike dhe gjeografike të 

4 Drejtësia përtëritëse nxit rrugëtime rekuperimi, afrimi dhe faljeje ku viktimat dhe përndjekësit janë 
subjekte aktivë. Suksesi i drejtësisë përtëritëse nuk matet prej numrit të dënimeve të dhëna, por 
prej cilësisë së përtëritjes dhe të rehabilitimeve të bëra dhe të arrira. Një shembull i qartë drejtësie 
përtëritëse është pajtimi. Të realizosh procese pajtimi do të thotë të krijosh një kontekst ku ai që 
ka fyer motivohet të ndryshojë situatën dhe marrëdhëniet me viktimën në mënyrë pozitive dhe të 
qëndrueshme. Pra, proceset e pajtimit kanë nevojë për krijimin e institucioneve ku e vërteta dhe 
drejtësia mund të realizohen. Ndër ta mund të krijohen: komisione të së vërtetës, gjykata, masa 
rehabilituese dhe përtëritëse, sipas aftësisë ligjore dhe natyrës së ndarjeve shoqërore në vendet në 
fjalë.
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fenomenit për të zhvilluar një njohje gjithnjë e më të detajuar dhe më të përditësuar 
të problemit; publikimin e ndërhyrjeve jo të dhunshme të realizuara.
Vullnetarët e Operazione Colomba-s vizitojnë çdo ditë familjet në hasmëri. Jeta 
në kontakt me ta u mundëson këtyre vullnetarëve të bashkëndajnë vështirësitë, 
shqetësimet dhe rreziqet duke forcuar besueshmërinë dhe besimin në punën e 
Operazione Colomba-s.
Pra, ndërhyrja jo e dhunshme i adresohet si subjekteve të përfshira drejtpërdrejtë në 
gjakmarrje, ashtu edhe shoqërisë civile shqiptare, Institucioneve shqiptare dhe atyre 
Ndërkombëtare në tërësinë e tyre me qëllim që të bashkojnë forcat për tejkalimin e 
këtij fenomeni.
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1. KONTEKSTI, BAZA JURIDIKE DHE PASOJA TË 
FENOMENIT

Pas rënies së komunizmit, tranzicioni drejt krijimit të një shteti të së drejtës ka ndeshur 
vështirësi të ndryshme. Edhe pse procesi i demokratizimit të vendit vijon, shumë 
çështje mbesin ende të hapura.
•	 Korrupsioni mbetet një fenomen i përhapur në sektorë të ndryshëm të shoqërisë, 

nga ai i politikës deri te ai i gjyqësorit. Për ta luftuar problemin, Institucionet kanë 
marrë masa, që nevojitet të implementohen dhe të forcohen5. 

•	 Niveli i zhvillimit ekonomik vazhdon të jetë ende fort i lidhur me një strukturë kryesisht 
bujqësore, për jetesën familjare dhe jo për tregu, ku prodhimi i mekanizuar me 
vështirësi arrin të futet në një shkallë më të lartë. Sektori i shërbimeve është zhvilluar 
në formën e ndërmarrjeve të vogla.

•	 Imigracioni i brendshëm është duke çuar në rritjen e aglomerateve të shumta periferike 
rreth qyteteve më të mëdha. Më shumë se një milion persona janë transferuar në 
dhjetëvjeçarin e fundit prej fshatrave të izoluar të maleve, ku shpesh mungojnë 
infrastrukturat e shërbimeve kryesore publike, në rrethinat e qyteteve kryesore të 
vendit. Kjo praktikë në raste të ndryshme shton nivelin e përgjithshëm të varfërisë.

•	 Niveli i arsimimit6 bën që të lindin dy tematika që kanë nevojë të përballohen. Nga 
njëra anë, ndihet nevoja për të zhvilluar një sistem edukativ që krijon rrugëdalje 
profesionale dhe që shton shkallën e konkurrencës në tregun e punës. Në fakt, 
prodhimi i ri parashikon zotërimin e dijeve të cilat popullata që banon në rrethinat 
e qyteteve të mëdha ende nuk i ka. Nga ana tjetër, ndihet nevoja për të synuar 
edukimin e respektimit të rregullave demokratike të agregacioneve e reja sub-
urbane. Çështja kërkon një ndërhyrje vendimtare dhe të menjëhershme nëpërmjet 
krijimit të programeve të formimit edhe me karakter informal. Praktikisht këto 
agregacione të reja individësh gjenden në një situatë ku nuk janë të aplikueshme 
rregullat e kontrollit shoqëror të vlefshme në zonat tradicionale të prejardhjes dhe 
kanë vështirësi të përshtaten me të shpejtë ndaj rregullave të Shtetit në ecje drejt 
demokracisë.

5 Shih European Commission (Commission Staff Working Document) (16.10.2013), Albania 2013 
Progress Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council, Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014, Brussels; 
shih. European Commission (Brussels, 04.06.2014), Report from the Commission to the Council 
and the European Parliament on Albania’s Progress in the Fight Against Corruption and Organised 
Crime and in the Judicial Reform; shih. Human Rights Council, twenty-seventh session Agenda 
Item 6, Universal Periodic Review, United Nations General Assembly (7 korrik 2014), Report of the 
Working Group on the Universal Periodic Review, Albania http://www.operazionecolomba.it/docs/
reportworkingroupjuly2014.pdf

6 Nga raporti (i hartuar prej stafit të Avokatit të Popullit në vitin 2013), lidhur me studimin e rasteve të 
vrasjeve të bëra për arsye gjakmarrjeje gjatë viteve 1990-2012, rezulton se 39% e këtyre krimeve janë 
bërë nga autorë që kanë një nivel arsimimi shumë të ulët apo të paarsimuar aspak (shih artikullin e 
Entela Resulit, gazeta “Shekulli”, 3 prill 2013).
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Këto elemente i kanë dhënë jetë krijimit të një konteksti ku qytetet e mëdha të vendit 
arrijnë vetëm pjesërisht të kënaqin nevojat socio-ekonomike të krijuara prej procesit të 
migrimit të brendshëm. Zhvillimi ekonomik ka ndodhur shumë shpejt, por është ende 
i dobët. Po ashtu, niveli aktual i arsimimit të zonave sub-urbane ka krijuar në raste të 
ndryshme kushtet për ruajtjen e një kulture të bazuar në familizëm dhe që vazhdon 
të ushqehet prej stereotipeve të patriarkalizmit dhe të makizmit. Një shoqërie civile 
pak të bashkuar dhe një mosbesimi të thellë dhe të rrënjosur në Shtet u kundërvihen 
njësi familjare të bashkuara dhe të forta. Gruaja mban një rol të nënshtruar ndaj 
burrit që, përkundrazi, i merr të gjitha vendimet. Kjo gjendje ndihmon në ushqyerjen 
e një mjedisi të karakterizuar prej mungesave të forta të ekuilibrit territorial dhe të 
shpërndarjes së pasurisë së krijuar prej shtresave të ndryshme të popullatës duke 
krijuar në këtë mënyrë grupe të tërë personash të varfër, që janë të përqendruar në 
periferitë e qyteteve. Edhe për këto arsye zonat periferike janë burime kriminaliteti.
Këto aspekte janë vetëm disa prej elementeve që formojnë kontekstin ku fenomeni 
i gjakmarrjes përhapet aktualisht. Në Shqipërinë e Veriut vihet re vënie në jetë e një 
forme të keqe të traditës së lidhur me Kanunin e Lekë Dukagjinit. Ky kanun është 
një kod i lashtë mesjetar me origjinë të krishterë, që rregullonte jetën shoqërore 
dhe kulturore të popullatës shqiptare të malësisë së veriut që ndodhej nën sundimit 
otoman. Tradita e Kanunit përbënte një formë kontrolli shoqëror dhe ligjor në mungesë 
të sistemeve të tjera normative.
Ligji i Kanunit përbëhej prej normave të së drejtës civile dhe penale, që rregullonte 
aspekte të ndryshme të jetës shoqërore shqiptare: familjen, martesën, të drejtën 
e Kishës, pronën private, borxhet dhe dhurimet, punën, betimin dhe besën, 
dëmshpërblimin, krimet e rënda, privilegjet, kodin gjyqësor të pleqve, nderin, 
gjakmarrjen.
Në kulturën shqiptare, nderi është konsideruar faktori përbërës i marrëdhënieve mes 
individëve dhe bashkësive. Mbajtja e paprekur e nderit ishte një detyrë individuale dhe 
kolektive absolute. Kanuni përcaktonte se cilat ishin veprimet që mund ta çnderonin 
një individ. Sipas kodit, çnderimi nuk rikthehej me shpërblime, por me larjen e gjakut 
apo faljen. Pra, nderi i marrë mbahej një fakt kaq i rëndë sa “ndëshkohej” përmes 
vrasjes. Pastaj, vetë vrasja konsiderohej një tjetër akt i tmerrshëm çnderimi: gjaku i 
derdhur duhej të merrej apo të falej. Kanuni rregullonte me hollësi fazat dhe ritet e 
gjakmarrjes duke specifikuar se ai që kishte ushtruar dhunë kundër grave, fëmijëve 
dhe pronës private do të kishte dhënë llogari përpara ligjit.
Megjithëse ishte krijuar për t’iu përgjigjur kërkesave të kontektit të shek. XV, tradita e 
Kanunit është kaq e rrënjosur në shoqërinë shqiptare sa përçohet edhe sot e kësaj 
dite. Gjatë periudhës komuniste, regjimi e kishte mënjanuar me grusht të hekurt 
praktikën e gjakmarrjes. Pas rënies së diktaturës, fenomeni i gjakmarrjes nxorri krye. 
Brenda kornizës së sipërpërshkruar, dispozitat e traditës së Kanunit në praktikë janë 
shtrembëruar në mënyrë gjithnjë e më negative. Prej disa studimeve sociologjike del 
se fenomeni i gjakmarrjes (në mënyrë më specifike në Veri të Shqipërisë) është fryt 
i përçimit nga brezi në brez i normave, që një herë e një kohë rregullonin sistemin 
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shoqëror të fisit. Fakti se një sistem i tillë ka mbetur në fuqi për një kohë kaq të gjatë 
pa pësuar ndikime nga jashtë dhe nga autoritetet ka garantuar mbijetesën e tij. Po 
ashtu, respekti dhe besimi në këtë sistem vlerash, tashmë të perënduar, i ka shtyrë 
anëtarët e saj të zhvillojnë identitetin e vet duke u nisur prej përkatësisë në të. Brenda 
kontekstit të karakterizuar aktualisht prej elementeve të sipërpërshkruar, sistemi i 
krijuar prej normave të Kanunit ka pësuar ndryshime të larmishme pikërisht sepse 
preket pjesërisht prej ndryshimeve shoqërore që po ndodhin7. Prej një prishjeje të tillë 
duket se është krijuar në shoqëri një mendësi e mirëfilltë, që miraton dhe justifikon 
përdorimin e një drejtësie private të përhapur paralelisht me atë shtetërore. Një konflikt 
ndërpersonal i shpërthyer përgjithësisht mes burrave për motive të ndryshme (p.sh. 
kufij pronësie, incident me makinë, etj.) mund të arrijë deri në atë pikë sa t’i shtyjë 
palët të përfshihen në vrasje. Në fakt, kur një burrë çnderohet apo ndihet i çnderuar 
prej sjelljes që një tjetër ka pasur ndaj tij, mund të rrjedhë një veprim hakmarrjeje. 
Hakmarrja përkon me aktin e parë të vrasjes së bërë si reagim ndaj padrejtësisë së 
pësuar. Në momentin kur akti i parë i vrasjes pasohet prej vrasjeve të tjera, këta të 
fundit hyjnë në kategorinë e gjakmarrjes. Pra, gjakmarrja që lind si rrjedhojë e zgjatur e 
hakmarrjes, shkakton lindjen e cikleve të gjakmarrjes, që vrasin pak nga pak anëtarët 
e familjeve në hasmëri duke vënë në rrezik jetën e të gjithë atyre që kanë lidhje gjaku 
me atë që ka fyer nderin e palës tjetër.
Për këtë arsye fise të tëra largohen prej fshatrave të tyre në zona të tjera të Shqipërisë 
apo jashtë shteti apo jetojnë të “ngujuar” në shtëpi, me qëllim që të ulin rrezikun për 
t’u vrarë dhe/apo për respekt ndaj zisë që familja tjetër ka pësuar.
Në realitet, shumë shpesh zhvendosja fizike nuk garanton krejtësisht paprekshmërinë 
e personave të përfshirë në gjakmarrje. Vitet e fundit kësaj i është shtuar regjistrimi i 
rasteve ku edhe gratë e fëmijët kanë qenë viktima të gjakmarrjes, ndryshe prej asaj 
që përshkruhet në Kanun. Si rrjedhojë, edhe përbërësit më të dobët të familjeve, që 
rrezikojnë të pësojnë gjakmarrjen jetojnë të ngujuar në banesat e tyre në një gjendje 
të plotë izolimi prej botës së jashtme.
Pasojat janë tejet të rënda në të gjitha këndvështrimet. Burrat dhe fëmijët nuk shkojnë 
më në punë, sepse janë të parët mbi të cilët mund të bjerë gjakmarrja. Gratë janë të 
detyruara të kërkojnë punë në vend të burrave dhe të fëmijëve të tyre në një shoqëri 
që nuk u garanton atyre mundësi të barabarta. Në disa raste edhe fëmijët mbahen 
në shtëpi prej frikës se mos gjakmarrja i përfshin edhe ata.
Shqetësimet më të përhapura janë: dëmet psikologjike (si p.sh. simptoma depresive, 
neurozë, alkoolizëm, etj., që shpesh kthehen në dhunë shtëpiake) të krijuara prej 
kontekstit të mbylljes, të frikës, të vdekjes dhe të dhunës në të cilën individët e përfshirë 
jetojnë dhe rriten; dëmet fizike të shkaktuara prej mungesës së lirisë së lëvizjes dhe pra 
prej pamundësisë për të pasur përkujdesje mjekësore; shtimi i numrit të analfabetëve; 
dëmet ekonomike që rrjedhin prej papunësisë; përhapja e situatave të konfliktit dhe 
të dhunës për shkak të përjashtimit dhe të izolimit.

7 Fq. 19-20, “Gazeta Shqiptare” (20 korrik 2014) 
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Mundësia për t’iu përgjigjur fyerjes së marrë me ritin e pajtimit, të menduar prej traditës 
së Kanunit dhe që parashikon faljen e atij që ka përjetësuar fyerjen, nuk është sot një 
alternativë shumë e praktikuar për shkak të një konteksti kulturor ku gjakmarrja është 
konsideruar gjesti më burrëror dhe guximtar.
Pra, fenomeni i gjakmarrjes paraqet, në fazën e sotme, një burim shkeljesh dhe 
dhunimesh të vazhdueshme të të drejtave themelore të njeriut.

2. SHKAQE, DINAMIKA DHE PËRGJIGJE TË MUNDSHME 
NDAJ FENOMENIT NË FJALË

Paragrafi në vijim është fryt i një studimi të bërë nga ekipi i Operazione Colomba-s 
me qëllim analizimin e problemit. Këtu në vijim paraqiten disa prej karakteristikave të 
fenomenit dhe përvijohen dinamikat me të cilat ato zhvillohen:
•	 Kur fenomeni shfaqet, viktimat e tij pësojnë dhunë apo vdesin8. 
•	 Ai që pëson gjakmarrjen përgjithësisht edhe ai duhet të marrë gjak. 
•	 Meqë fenomeni është rrënjosur në shoqëri, rreziku është që ai të zërë fill çdo herë 

kur lind një konflik mes dy apo më shumë personave. 
•	 Shpesh ndodh që gjakmarrja godet persona të tjerë, përveç viktimës duke zgjeruar 

rrethin e dhunës (p.sh. më 5 maj 2012 në Mamurras është vrarë Endri Llani, një fëmijë 
9 vjeç, i goditur “gabimisht” prej një plumbi që duhet të godiste xhaxhanë e tij, një 
djalë 22 vjeç që kishte pasur një ngatërresë me një person tjetër; pak më shumë se 
dy muaj më vonë, babai i fëmijës së vrarë ka marrë gjak duke vrarë një burrë 71 vjeç).

•	 Rezulton më e mundshme që praktika e gjakmarrjes përhapet aty ku ekzistojnë 
kushte të tilla, si p.sh. papunësi, varfëri, mungesë shërbimesh publike bazë (shkolla, 
spitale, asistencë sociale), qëndrime të caktuara sociale (p.sh. patriarkalizëm, 
makizëm, maskilizëm, etj.). Nuk është një rast që shumë prej familjeve në gjakmarrje 
të njohura prej stafit të Operazione Colomba-s zbresin nga zonat malore dhe 
vendosen në zonat sub-urbane9. 

•	 Fenomeni nga ana e vet ushqen një nivel paqëndrueshmërie dhe ndjenje pasigurie 
të jetës në shoqërinë shqiptare, sepse vë në rrezik jetën e individëve me pasoja të 
rënda në nivel psikologjik, fizik dhe material10. 

•	 Pastaj, gjakmarrja mund të shpërthejë edhe pas shumë vitesh pas vrasjes së parë 
apo mund të ndodhin brenda një kohe të shkurtër. Stafi i Operazione Colomba-s 
ka njohur në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe jo të drejtpërdrejtë situata të ndryshme: 
rasti i një familjeje që e përçon gjakmarrjen prej rreth një shekulli dhe që nuk e 
kujtojnë më as shkakun; rasti i një gjakmarrjeje, që kryhet katër vjet më vonë; rasti 
i sipërcituar është kryer brenda dy muajsh.

8 Shih Paragrafin 3.
9 Shih Paragrafin 3.
10 Shih Paragrafin 1.
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•	 Me gjithë kohën e përgjigjes ndaj padrejtësisë së pësuar, kur vendimi për t’u 
hakmarrë apo për të marrë gjak është marrë, koha e kryerjes së tij është e shkurtër.

•	 Në rastet e vlerësuara, edhe pse shkaku i çnderimit mund të jetë banal, mënyra 
e përgjigjes është e tepërt, meqë bëhet me armë.

•	 Praktika e hakmarrjes dhe e gjakmarrjes është e vështirë të zhduket, aq sa mund t’i 
çojnë ata që përpiqen ta mundin të dështojnë në përpjekjet e tyre për ta eliminuar 
dhe të ndihen të pamotivuar apo të shkurajuar.

•	 Nëpërmjet manisfestimeve mujore të organizuara nga Operazione Colomba në 
zonën e Shkodrës për të luftuar këtë fenomen, shpesh stafi është ndeshur me 
një mënyrë të arsyetuari sipas të cilës problemi i gjakmarrjes ka të bëjë vetëm me 
mendësinë e lidhur me vendet më të izoluara të Shqipërisë. Pastaj ka ndodhur 
që këta persona të gjenden në situata ku një ngjarje e caktuar konfliktuale i ka 
shtyrë ata, të cilët fillimisht deklaroheshin kundër këtij fenomeni, të mendojnë dhe 
të veprojnë sipas neneve të gjakmarrjes duke përgënjeshtruar në këtë mënyrë atë 
që kishin thënë më përpara.

•	 Ndodh shpesh që, pikërisht pas fyerjes, janë familjarët më të largët apo që jetojnë 
jashtë shteti – ata që nuk janë të përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë, por që e 
ndiejnë cenimin e nderit të familijes – që ndikojnë negativisht vendimet e viktimave11.

•	 Ai që përfshihet drejtpërdrejtë në këtë fenomen jeton në një kontekst që e shtyn ta 
përdorë dhimbjen e provuar për të mbjellë urrejtje dhe mllef, dëshira për hakmarrje 
nuk qetësohet derisa të plotësohet.

•	 Fenomeni ushqehet prej mendësisë së shoqërisë në momentin kur mendon se 
mënyra e vetme “me nder” për t’iu përgjigjur një fyerjeje apo një provokimi është 
gjakmarrja. Ndonjëherë presionet sociale mbi atë që duhet të hakmarret janë kaq 
të forta sa ose personat hakmerren ose ikin që të mos ndihen të përjashtuar prej 
fisit apo familjes.

•	 Brenda shoqërisë civile vihen re qëndrime të ndryshme në lidhje me këtë problem: 
disa nuk e perceptojnë si një problem, por madje e konsiderojnë si diçka që respekton 
kanunet e të gjithëve; të tjerë mendojnë se është endemike, domethënë meqë ka 
qenë gjithmonë, gjithmonë do të jetë; të tjerë mendojnë se është një e keqe, por ose 
nuk dinë s’i t’i përgjigjen ose mund ta dinë, por qëndrojnë pasivë; disa, në fund, duke 
e mbajtur për një problem të rëndë social, përpiqen të bëjnë diçka për ta mundur atë.

•	 Situata e gjakmarrjes kushtëzon krejt jetën e atij që e pëson. Viktima, nga ana tjetër, 
shkatërrohet prej vuajtjes dhe pasojave negative që gjakmarrja sjell me vete. Pastaj 
kur ai që bie në këtë gjendje vihet vetëm përpara gjithë kësaj, situata rëndohet më 
tej duke u bërë disa herë e padurueshme.

•	 Vuajtja e shkaktuar prej gjakmarrjes, nëse nuk kanalizohet në mënyrë ndërtuese, 
priret të heqë arsyet për të jetuar dhe të eliminojë aftësinë për të projektuar të 
ardhmen dhe shpresën, deri në atë pikë sa mënyra e vetme për të shprehur 
zemërimin dhe dhimbjen bëhet vetë gjakmarrja.

11 Shih artikullin e Entela Resulit, gazeta “Shekulli” (3 prill 2013).
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•	 Vitet e kaluara, megjithëse mass-mediat e kanë trajtuar në mënyrë më të gjerë 
fenomenin për ta analizuar atë dhe për t’iu kundërvënë atij, numri i të vrarëve për 
gjakmarrje nuk është zvogëluar12.

•	 Fenomeni është shndërruar dhe vazhdon të shndërrohet. Në krahasim me 
normativat e Kanunit për gjakmarrjen, ky zakon është shndërruar krejtësisht. Më 
8 tetor 2010 është vrarë një pastor protestant13; në qershor 2012 është vrarë një 
vajzë 17 vjeçe; në maj 2012 një fëmijë 9 vjeç14. 

•	 Në të kaluarën përdoreshin disa strategji për të mbarështuar, për të përmbajtur 
dhe për t’u kujdesur për konfliktin e shpërthyer (p.sh. rite faljeje dhe pajtimi), por 
shndërrimi i fenomenit nuk është shoqëruar me shndërrimin përkatës të mjeteve 
që mund të jenë të efektshme për ta luftuar atë sot. Në fakt, në disa raste riti i 
pajtimit përdoret për të mbyllur ngatërresat. Por më shumë se një herë ka ndodhur 
që gjakmarrja të vazhdojë për shkak të mungesës së një procesi brendësimi të 
zgjedhjes për të falur nga ana e palëve në konflikt. Aktualisht disa familje në gjak 
shikojnë me admirim atë që ka zgjedhur të falë, por e konsiderojnë këtë gjë si 
diçka jashtë aftësive të tyre njerëzore15.

•	 Fenomeni i gjakmarrjes prek më shumë meshkujt. Kjo gjë nuk është krejt e vërtetë, 
meqë edhe femrat goditen dhe mund të ushqejnë ndjenja urrejtjeje brenda familjes. 
Por duhet theksuar përfshirja mbizotëruese mashkullore në këtë fenomen aq sa 
edhe fëmijët shpesh trajtohen si të rritur në gjendje për të marrë gjak edhe ata. 
Në këto raste, fëmijët, duke u mbajtur si burra të vegjël të shtëpisë, nuk i jetojnë 
të gjitha etapat e rritjes, që kontribuojnë në ekuilibrin e tyre psiko-fizik.

•	 Fenomeni ka kosto të madhe socio-ekonomike (p.sh. nevojë për mbështetje psiko-
socio-shëndetësore për familjen viktima të gjakmarrjes; shtim të analfabetizmit; 
shtim të papunësisë).

Analiza e sapobërë e fenomenit në fjalë i ka mundësuar ekipit të Operazione 
Colomba-s të provojë të gjejë mundësi veprimi për ta trajtuar dhe për ta 
tejkaluar atë. Ja disa prej tyre:
•	 Krijimi i rrugëtimeve të faljes dhe të pajtimit për përpunimin e konfliktit dhe të 

dhimbjes së shkaktuar (krijimi i një hapësire ku personat e përfshirë në fenomen të 
kenë mundësi të dëgjohen dhe ku u jepen mjete ndërtuese për zgjidhjen e konfliktit 
dhe përpunimin e dhimbjes).

•	 Bashkëndarja e drejtpërdrejtë e vuajtjes dhe e situatës së jetuar prej viktimave 
të fenomenit për të ndërtuar së bashku me ta një udhë alternative, që përbën 

12 Shih Paragrafin 3.
13 Sipas traditës, figurat fetare nuk duhet të jenë objekt gjakmarrjeje.
14 Shih Paragrafin 1 dhe Paragrafin 3 të materialit “Dokument përshkrimi mbi fenomenin ‘gjakmarrje’ 

për sensibilizimin e anëtarëve të parlamentit në lidhje me kriminalitetin në Shqipëri”, dorëzuar në tetor 
2013.

15 Shih Paragrafin 4 të materialit “Dokument përshkrimi mbi fenomenin ‘gjakmarrje’ për sensibilizimin 
e anëtarëve të parlamentit në lidhje me kriminalitetin në Shqipëri”, dorëzuar në tetor 2013.
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një shpresë reale për ndryshim (ai që preket prej këtij problemi nuk duhet të 
lihet vetëm).

•	 Trajtimi i fenomenit si një problem i shoqërisë dhe që, si i tillë, kërkon angazhimin 
maksimal të saj dhe të institucioneve që e përfaqësojnë atë për ta zhdukur këtë 
fenomen (vetëm kështu ai që është i përfshirë në fenomen mund të ketë më tepër 
besim te kolektiviteti dhe te Institucionet; po ashtu, nëse pjesa e shoqërisë vazhdon 
të besojë dhe të përhapë një mesazh që njeriu i vërtetë është ai që hakmerret dhe 
jo ai që fal, individët do të vazhdojnë të mendojmë se nuk ekziston një rrugëdalje).

•	 Realizimi i ndërhyrjeve konkrete të ndërmjetësimit për të zgjidhur konfliktet 
e hapura.

•	 Përhapja e modeleve pozitive të sjelljes.
•	 Realizimi i një sistemi arsimimi që trajton me seriozitet fenomenin dhe që ofron 

mjete jo të dhunshme për vlerësimin e jetës dhe mbarështimin emotiv të situatave 
konfliktuale (në fakt, nëse në nivel edukativ nuk paraqiten në mënyrë të fortë modele 
alternative dhe jo të dhunshme për zgjidhjen e konfliktit, ai që është në gjakmarrje 
mund të mendojë se alternativa e vetme është përgjigjja e dhunshme).

•	 Angazhimi për të rikrijuar një kontekst të favorshëm për jetën (përmirësimin e 
shërbimeve parësore dhe lehtësimin për marrjen e tyre; përmirësimin e sistemit 
edukativ; rritjen e luftës kundër korrupsionit; shtimin e vendeve të punës; etj…).

3. SHPËRNDARJA GJEOGRAFIKE DHE NUMERIKE E 
FENOMENIT

Të dhënat në lidhje me shpërndarjen gjeografike dhe numerike të fenomenit ndryshojnë 
sipas burimeve.
Sipas të dhënave të Komisionit të Pajtimit Kombëtar të Tiranës, prej vitit 1991 deri në 
vitin 2009, në Shqipëri 9.800 persona kanë vdekur për shkak të krimeve të bazuara 
në këtë lloj drejtësie private dhe më shumë se 6.000 familje jetojnë “të ngujuar” në 
banesat e tyre16. 
Të dhënat e mbledhura nëpërmjet një studimi të bërë prej stafit të Avokatit të Popullit 
mes vitit 1990 dhe 2012 flasin për 6.000 të vdekur si rrjedhojë e gjakmarrjes dhe 
10.000 familje të ngujuara17.
Diskutimi mbi numrin e rasteve, të familjeve dhe të personave të përfshirë në 
problemin e gjakmarrjes gjithmonë ka qenë i ndezur18 dhe nuk kanë munguar 
polemikat mbi vërtetësinë e tyre.

16 Committee of Nationwide Reconciliation, National Strategy against blood feud. Strategic plan for the 
elimination of enmities and integration in EU ëithout blood feud, Tirana, 2009.

17 Shih artikullin e Entela Resulit, gazeta “Shekulli” (3 prill 2013).
18 Shembull: takim i bërë në Shkodër më 16 tetor 2012 mes Avokatit të Popullit, disa përfaqësuesve të 

Qeverisë, shoqatave dhe qytetarëve të thjeshtë.
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Në vitin 2012 Ministria e Brendshme ka botuar për herë të parë disa shifra zyrtare mbi 
fenomenin e gjakmarrjes: janë 225 vrasjet për gjakmarrje në 12 vjet (prej vitit 1998 
deri në vitin 201219). Statistikat e Ministrisë së Brendshme mbi fenomenin në fjalë 
tregojnë se këto 225 vrasje përbëjnë 7,9% të krimeve të kryera.
Këtu poshtë po paraqesim shpërndarjen numerike të pjesshme të vrasjeve për 
gjakmarrje prej vitit 1998 e më pas. Është interesante të vëresh prirjen e shpërndarjes 
numerike të fenomenit duke u nisur prej përqindjes së regjistruar çdo vit:

Viti Numri i vrasjeve Numri i vrasjeve për 
gjakmarrje

Përqindja

1998 573 45 7.8
1999 496 41 8.2
2000 275 41 14.9
2001 208 32 15.3
2003 132 12 9
2004 190 11 5.7
2005 131 5 3.8
2006 87 4 4.5
2007 103 0 0
2008 88 5 5.6
2009 82 1 1.2
2011 135 5 3.7
2012 100 5 5

Sipas këtyre të dhënave, ecuria e fenomenit nuk është lineare as për sa i përket uljes 
dhe as për sa i përket rritjes.
Gjithmonë sipas të dhënave të policisë vendore, familjet e ngujuara janë 67 prej të 
cilave: 48 familje në rrethin e Shkodrës; 13 familje në rrethin e Kukës; 4 familje në 
rrethin e Lezhës; një familje në rrethin e Tiranës; një familje në rrethin e Durrësit. 
Personat e ngujuar janë: 93 meshkuj prej të cilëve 21 fëmijë dhe 2 studentë në 
rrethin e Shkodrës; 16 individë prej të cilëve 6 gra dhe 7 fëmijë në rrethin e Kukësit; 
4 meshkuj në rrethin e Lezhës; një person në rrethin e Tiranës; një mashkull, një 
grua dhe 3 fëmijë në rrethin e Durrësit20. 
Shifrat zyrtare të paraqitura prej Ministrisë janë kundërshtuar prej përfaqësuesve të 
organizatave të ndryshme no profit, të cilët besojnë se numri i vrasjeve të bëra për 
gjakmarrje në qarkun e Shkodrës është shumë më i lartë.
Sipas shoqatave që janë marrë me këtë fenomen, qarku i Shkodrës ka numrin më 
të lartë të familjeve të ngujuara për gjakmarrje dhe të përfshira në gjakmarrje. Për 

19 Burimi, apo “Gazeta Shqiptare” e datës 17 tetor 2012, nuk i citon shifrat e viteve 2002 e 2010.
20 “Gazeta Shqiptare” (17 tetor 2012).
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shembull, shifrat e shoqatës “Dukagjini” flasin për 144 vrasje, prej të cilave 19 viktima 
janë gra, bërë për gjakmarrje gjatë 20 viteve të fundit në Dukagjin21.
Nevoja për të pasur informacion sa më objektiv i ka shtyrë vullnetarët e Shoqatës 
Komuniteti Papa Xhovani XXIII që të bëjnë një monitorim të vazhdueshëm të fenomenit 
duke u nisur prej vitit 200622. 
Të dhënat e mbledhura dhe të paraqitura këtu janë fryt i veprimtarisë së realizuar nga 
Operazione Colomba gjatë dy viteve të fundit.

Rastet e gjakmarrjes për të cilat Operazione Colomba është në dijeni janë:
•	 20 në rrethin e Shkodrës; 
•	 1 në rrethin e Lezhës;
•	 2 në rrethin e Tiranës;
•	 7 në rrethin e Tropojës.

Fiset e përfshira janë:
•	 38 në rrethin e Shkodrës;
•	 1 në rrethin e Lezhës;
•	 4 në rrethin e Tiranës;
•	 14 në rrethin e Tropojës.

Brenda këtyre fiseve, familjet e ndjekura nga stafi i Operazione Colomba-s që 
rrezikojnë të bien në gjakmarrje janë:
•	 17 në rrethin e Shkodrës;
•	 1 në rrethin e Lezhës;
•	 2 në rrethin e Tiranës;
•	 6 në rrethin e Tropojës.

Ndërsa familjet e ndjekura nga Operazione Colomba që duhet të vendosin të 
marrin gjak apo jo janë:
•	 5 në rrethin e Shkodrës;
•	 1 në rrethin e Tiranës;
•	 6 në rrethin e Tropojës.

Në disa raste vullnetarët e Operazione Colomba-s njohin si familjen që duhet të marrë 
gjak, ashtu edhe familjen që ka rënë në gjak. Ndërsa në raste të tjera stafi i shoqatës 
është në kontakt vetëm me njërën prej palëve të përfshira (me ata që duhet të marrin 
gjak apo me ata që kanë rënë në gjak). Në këtë optikë, një përpunim i shkurtër i të 
dhënave të mbledhura dhe të paraqitura më sipër na ka mundësuar të kuptojmë se, 

21 “Gazeta Shqiptare” (17 tetor 2012).
22 Shih Paragrafin 3 të materialit “Dokument përshkrimi mbi fenomenin ‘gjakmarrje’ për sensibilizimin 

e anëtarëve të parlamentit në lidhje me kriminalitetin në Shqipëri”, dorëzuar në tetor 2013.
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përtej numrit të familjeve të ndjekura drejtpërdrejt nga Operazione Colomba, ekzistojnë 
të paktën edhe 4 familje të tjera që rrezikojnë të bien në gjak dhe të paktën 17 familje 
të tjera që duhet të vendosin të marrin gjak apo jo.
Familjet në hasmëri të ndjekura nga Operazione Colomba në Shkodër, Lezhë e 
Tiranë u përkasin fiseve me origjinë prej Dukagjinit dhe Tropojës (11 fise prej zonës 
së Dukagjinit dhe 7 fise prej zonës së Tropojës).
Përqendrimi i punës së bërë nga Operazione Colomba mbi disa raste konfliktuale na 
bën të themi me saktësi se në këtë fenomen janë përfshirë rreth 200 persona në 
zonën e Shkodrës, të Lezhës, të Tiranës dhe të Tropojës. 
Prej informacioneve të mbledhura prej ekipit të Operazione Colomba-s nëpërmjet 
fushatave të sensibilizimit mbi këtë fenomen, manisfestimet jo të dhunshme dhe 
analiza e disa prej gazetave të përditshme më kryesore shqiptare23, mund të arrihet 
në përfundimin se numri i familjeve të goditura prej gjakmarrjes dhe zona gjeografike 
e prekur prej fenomenit është me të vërtetë e madhe.
Në fakt, në vijim paraqiten rezultatet e studimit të bërë nga Operazione Colomba 
mbi bazën e përpunimit të informacionit dhe të të dhënave të marrë nga artikuj të 
gazetave të përditshme “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” e “Shekulli” prej gushtit të 
vitit 2011 deri në shtator të vitit 2014, me një vëmendje të veçantë për periudhën 
mes vitit 2013 dhe vitit 2014.
276 artikuj trajtojnë 180 fakte që kanë lidhje me konflikte, plagosje dhe vrasje. Mes 
këtyre artikujve disa flasin shprehimisht për hakmarrje dhe/apo gjakmarrje, të tjerë janë 
kataloguar në këtë mënyrë nga vullnetarët e Operazione Colomba-s duke u nisur prej 
informacioneve të mbledhurave në këto artikuj dhe prej lidhjeve të fakteve apo prej 
emrave të cituar me fakte të tjera apo me emra të tjerë që dalin në artikujt e botuar 
më përpara. Prej analizës rezulton se brenda 180 situatave konfliktuale të marra në 
shqyrtim, 134 janë shkaktuar prej motiveve të hakmarrjes dhe 33 prej gjakmarrjes. 
Disa prej tyre janë të lidhura me faktin se hakmarrja e mëparshme ka përfunduar në 
një apo më shumë cikle gjakmarrjeje. Rastet e tjera duhet të monitorohen, sepse 
faktet që i karakterizojnë mund të përfundojnë në hakmarrje apo gjakmarrje.
Shkaqet e hakmarrjes në më të shumtën e herëve janë të lidhura me çështje prone, 
konflikte të mëparshme dhe çështje nderi. Në vijim gjenden arsye të tjera, si 
p.sh.: motive të dobëta, provokime verbale, larje hesapesh, borxhe, probleme 
pune dhe frikë për rënie në gjakmarrje për një fyerje të bërë, që i shtyn autorët 
e saj të godasin të parët.
Rastet e gjakmarrjes janë shkaktuar prej hakmarrjes së mëparshme dhe janë 
konsumuar mes vitit 1983 dhe 2014. Të paktën 3 apo 4 raste janë verifikuar çdo vit 
mes vitit 2010 dhe 2014.
Qytetet ku fenomeni i hakmarrjes dhe i gjakmarrjes është paraqitur më shpesh janë 
në rend zbritës: Tiranë (45 raste), Shkodër (24 raste), Durrës (21 raste) dhe Lezhë 

23 Shih Paragrafin 3 të materialit “Dokument përshkrimi mbi fenomenin ‘gjakmarrje’ për sensibilizimin 
e anëtarëve të parlamentit në lidhje me kriminalitetin në Shqipëri”, dorëzuar në tetor 2013.
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(10 raste). Në vijim pastaj kemi: Tropojën, Elbasanin, Vlorën, Beratin, Pogradecin, 
Fierin, Dibrën, Malësinë e Madhe, Lushnjën, Sarandën, Pukën, Tepelenën, Kukësin, 
Mirditën, Gjirokastrën, Dukagjinin dhe Korçën. Disa akte që kanë lidhje me fenomenin 
në fjalë janë konsumuar edhe jashtë shteti: një në Beligjikë në vitin 2013, dy në Itali 
në vitin 2014, një në Suedi në vitin 2013, një në Mal të Zi në vitin 2013, një në Zvicër 
në vitin 2014.
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Mes 21 viktimave të fenomenit, që kanë një moshë mes 13 e 19 vjeç, pjesa më e 
madhe e tyre janë minorenë.
Për sa i përket gjinisë së viktimave vihet re se shumë e tyre janë meshkuj, me një 
përfshirje jo të vogël edhe të femrave. Përfshira e këtyre të fundit është shkaktuar jo 
vetëm prej motiveve të sipërpërmendura, por edhe prej dhunës së ushtruar në familje.
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Prej studimit të paraqitur këtu perceptohet se si fenomeni është në zhvillim e sipër dhe 
se si nuk është aspak në rënie. Mund të arrihet në përfundimin se ai është transversal 
nën këndvështrime të ndryshme, sepse prek: vende të ndryshme në Shqipërisë dhe 
shtrihet përtej kufijve shtetërorë, në varësi se ku ndodhen personat e përfshirë në 
këtë fenomen; persona të të gjitha moshave dhe të të dyja gjinive pa farë dallimi, prej 
shumë vitesh tashmë, por sidomos këto vitet e fundit.
Analiza tregon se sa dinamiciteti i fenomenit e bën atë që të jetë në shfaqjet e tij 
gjithnjë e më i shkëputur prej Kanunit dhe gjithmonë e më i prirur për t’iu përgjigjur 
kontekstit ku ndodh.
Përfundimet e propozuara në bazë të përpunimit të të dhënave vënë në dukje 
se sa problemi i gjakmarrjes është alarmues dhe se sa kërkon në mënyrë 
urgjente një përqendrim të madh të përpjekjeve për t’iu kundërvënë me forcë.
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4. PERCEPTIMI I FUNKSIONIMIT TË DREJTËSISË 
SHTETËRORE: KËNDVËSHTRIMI I VIKTIMAVE TË 
FENOMENIT DHE I SHOQËRISË CIVILE

Aktivitetet e realizuara së bashku me familjet në hasmëri dhe fushatat e sensibilizimit 
të shoqërisë civile shqiptare u kanë mundësuar vullnetarëve të Operazione Colomba-s 
të kuptojnë rëndësinë e rolit të drejtësisë shtetërore në luftën kundër gjakmarrjes. 
Vlerësimet në vijim janë zhvilluar duke u nisur prej studimit të dialogut të zhvilluar nga 
Operazione Colomba me qytetarët shqiptarë me banim në Shkodër, Tiranë, Bajram 
Curri, Fushë Arrëz, Pukë, Laç Vau Dejës, Kallmet, Lezhë, Laç, Mamurras, Fushë Krujë; 
të paktën 17 familje në hasmëri në Tropojë, Shkodër, Lezhë dhe Tiranë. 
Gjatë pjesëmarrjes në manifestime dhe fushatës së sensibilizimeve mbi fenomenin e 
gjakmarrjes, bërë kryesisht në zonën e Shkodrës, më shumë se një herë shoqëria civile 
është shprehur duke ngulur këmbë mbi nevojën për të forcuar Shtetin e të drejtës dhe për 
të garantuar zbatimin e ligjeve pa asnjë dallim dhe favoritizma. Një pjesë e popullatës së 
pyetur mbi saktësinë për të reaguar ndaj një padrejtësie duke marrë gjak është shprehur 
dakort me këtë praktikë. Shpesh fjalët më të përdorura prej tyre theksojnë se është e 
drejtë ta vrasësh vrasësin e një familjari tënd. Pastaj, duke e trajtuar më thellë argumentin 
në fjalë, ka dalë se pjesa më e madhe e të intervistuarve e justifikojnë përdorimin e 
gjakmarrjes, sepse kanë pak besim në funksionimin e drejtësisë shtetërore24. Në këtë 
kuptim, shoqëria civile ka treguar zhgënjimin e vet duke sjellë shembuj ku ata që kanë 
bërë diçka të paligjshme apo kanë vrarë brenda pak vitesh kanë dalë prej burgut edhe 
pse dënimi i parashikuar për këto krime është shumë i lartë. Njëra prej kërkesave më 
të zakonshme të popullatës civile shqiptare ka qenë një reformë e drejtësisë shtetërore, 
që synon zhdukjen e korrupsionit dhe garantimin e sigurisë së dënimit.
Kështu mendojnë shumë familje në hasmëri, që ndiqen nga Operazione Colomba. 
Prej asaj që tregojnë familjet që duhet të vendosin të marrin gjak apo jo, ndjenjat e 
zemërimit, të urrejtjes dhe dëshira për gjakmarrje ushqehen nga fakti se ai që ka vrarë 
një familjar të tyre lirohet brenda një kohe të shkurtër. Ky fakt shkakton një nivel të lartë 
frustrimi te ata që vuajnë për shkak të humbjes së një personi të dashur.
Në këtë mënyrë besimi mes qytetarëve dhe Shtetit, mbi të cilin duhet të mbështetet 
bashkëjetesa civile përgënjeshtrohet duke favorizuar praktikën e drejtësisë private.
Ai që i shkelet një e drejtë dhe nuk ndihet i mbrojtur në zbatimin e ligjit, me lehtësi bën 
veprime të dhunshme, që krijojnë rrethin vicioz të gjakmarrjes. Shembujt e mbledhur 
prej vullnetarëve gjatë vizitave të tyre në familjet të cilave u kanë vrarë një familjar 
zbulojnë se mosbesimi në veprimin e drejtësisë i shtyn familjet që të mos e denoncojnë 
vrasjen dhe/apo lloje të tjera padrejtësish duke i shtyrë ata të marrin hak vetë.
Prej tregimeve të atyre që kanë vuajtur dënimin për vrasje dhe të familjarëve të tyre, 
vihet re frika e tyre e madhe se mos bien në gjak megjithëse kanë qenë në burg. 

24 Shih artikullin e Entela Resulit, gazeta “Shekulli” (3 prill 2013).
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Shpesh kjo frikë i shtyn personat të ngujohen në shtëpi. Për shembull, në vrasjen e 
40 vjeçarit Lulash Qarri25, hetimet e policisë e kanë lidhur këtë krim me një gjakmarrje 
të bërë në vitin 2001 prej viktimës, i cila me atë rast ishte dënuar me 13 vjet burg.
Po ashtu, në disa raste edhe ai që ndodhet në burg për vrasje dhe merr vesh se kanë 
vrarë për gjakmarrje një familjar të tijin premton se do të hakmarret sapo të dalë prej 
burgut. Kjo mënyrë të vepruari dhe të menduari ushqen ekzistencën e një mendësie 
prej të cilës merr jetë kjo praktikë. Pra, këto aspekte tregojnë nevojën urgjente për 
të nxitur një sistem edukativ, që përfshin programe për një formim jo të dhunshëm 
dhe për një kulturë dialogu në mënyrë që t’u kundërvihen mendësisë së përhapur.
Pastaj, shumë shpesh familjet në gjak ndërsa flasin për situatën e tyre ankohen 
për mungesën e shtetit, për korrupsionin e përhapur dhe për proceset e ngadalta 
gjyqësore.
Duke e përmbledhur, vështirësitë që familjet në hasmëri vënë më shumë në dukje në 
krahasim me situatën e gjakmarrjes në të cilën ndodhen janë:
•	 mungesa e sigurisë së dënimit ndaj atyre që kanë vrarë për gjakmarrje;
•	 mungesa e një ndërhyrjeje të përshtatshme nga ana e policisë;
•	 ekzistenca e një mendësie që ushqen praktikën e gjakmarrjes;
•	 pamjaftueshmëria e aparatit shtetëror në garantimin e sigurisë së qytetarëve, që 

rrezikojnë jetën për motive të lidhura me gjakmarrjen.
Këto elemente bëjnë që shumë qytetarë të mos kenë besim te Institucionet duke 
kontribuar në përhapjen e praktikës së një drejtësie private. Çdo ditë kjo lloj praktike 
krijon një modus operandi të paligjshme, që ka normat e veta të veprimit, që i ikën 
kontrollit të Shtetit dhe që vazhdon të zhvillohet me shpejtësi. Përballë kësaj situate 
bëhet e nevojshme një ndërhyrje e vendosur shtetërore:
•	 për të shëruar organet e drejtësisë nëpërmjet reformave specifike, të cilat kanë 

për qëllim të garantojnë të drejtat themelore të njeriut dhe të sigurojnë zbatimin e 
ligjeve në mënyrë të barabartë për të gjithë;

•	 për të përhapur një kulturë të bazuar te jodhuna dhe te pajtimi, me qëllim që të 
luftojnë mendësinë e bazuar te drejtësia private;

•	 për të mos i braktisur qytetarët kur këta të fundit gjenden në situata të dhunshme;
•	 për të zhvilluar programe mbrojtjeje për ata që rrezikojnë jetën për shkak të 

gjakmarrjen;
•	 të zhvillojnë programe ad hoc për tërheqjen dhe kontrollin e armëve në qarkullim; 

në fakt, prej raportit të stafit të Avokatit të Popullit (2013), në lidhje me studimin 
e vrasjeve të bëra për gjakmarrjen prej vitit 1990 deri në vitin 2012, rezulton se 
99% e këtyre krimeve janë bërë nga persona që nuk kishin leje të mbanin armë26. 

25 Të dhënat janë marrë prej konsultimit dhe mbledhjes së gazetave të përditshme: “Gazeta Shqiptare”, 
“Shqip”, “Panorama” dhe “Shekulli” gjatë vitit 2012.

26 Shih artikullin e Entela Resulit, gazeta “Shekulli” (3 prill 2013)
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5. REAGIME TË INSTITUCIONEVE PUBLIKE DHE TË 
MASS-MEDIAVE MBI FENOMENIN E GJAKMARRJES

Qeveria Shqiptare shumë herë është nxitur nga ente dhe organizata ndërkombëtare 
me qëllim që të marrë masa të efektshme për t’i dhënë fund fenomenit të gjakmarrjes. 
Këto rekomandime janë hartuar duke u nisur prej kërkesës së Shqipërisë për të hyrë në 
Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara. 
Në Progress Report-in e vitit 2013 mbi Shqipërinë, stafi i Komisionit Evropian i referohet 
në mënyrë të drejtpërdrejtë faktit se problemi i ngujimit të fëmijëve në shtëpi prej frikës 
se mos vriten vazhdon edhe sot e kësaj dite; ndërsa në Progress Report-in e këtij viti 
vëmendja përqendrohet në forcimin e Shtetit të së Drejtës për të çrrënjosur fenomenin 
në fjalë27. Në “Motion for Resolution”-in e vitit 2013, Parlamenti Evropian ngul këmbë 
mbi: ekzistencën e këtij fenomeni; faktin që shkakton, përveç dhunës dhe vdekjes, 
edhe efekte negative me rreze të gjerë në nivel social mbi qindra persona; faktin që 
numri i vrasjeve për gjakmarrje është duke u shtuar; thirrjen bërë autoriteteve shqiptare 
për t’iu përgjigjur kërkesave të Kombeve të Bashkuara dhe rekomandimeve të Avokatit 
të Popullit për të krijuar një database me të dhëna dhe statistika të besueshme mbi 
rastet ekzistuese të gjakmarrjes dhe për të formuar Këshillin e Koordinimit për luftën 
kundër gjakmarrjes parashikuar prej ligjit nr. 9389 të datës 04.05.200528. Këtë vit, 
gjatë ciklit të dytë të Universal Periodic Review mbi Shqipërinë thirrur prej Këshillit 
të të Drejtave të Njeriut të OKB-së, delegacioni i Shqipërisë ka vënë në dukje hapat 
e ndërmarrë prej qeverisë për hartimin e një plani veprimi për të luftuar fenomenin 
e gjakmarrjes dhe për të investuar më shumë në bashkëpunimin mes Qeverisë, 
institucioneve vendore dhe Organizatave Jo-Qeveritare. Këto përpjekje nuk i kanë 
zvogëluar rekomandimet e Këshillit të të Drejtave të Njeriut të OKB-së, që sillen në 
mënyrë të veçantë rreth sugjerimeve të Avokatit të Popullit.
Po ashtu, vende si Suedia, Gjermania, Italia, Kongoja, Turkia, Arabia Saudite i 
rekomandojnë Qeverisë Shqiptare që të marrë masa për të parandaluar fenomenin; 

27 European Commission (Commission Staff Working Document) (16.10.2013), Albania 2013 Progress 
Report Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council, Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014, Brussels, fq. 43; European 
Commission (Commission Staff Working Document) (08.10.2014), Albania 2014 Progress Report 
Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 
Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-2015, Brussels, fq. 45.

28 European Parliament (09.12.2013), Motion for a resolution to wind up the debate on the statement 
by the Commission pursuant to Rule 110(2) of the Rules of Procedure, fq. 7, pika 19; Human Rights 
Council, twenty-seventh session Agenda Item 6, Universal Periodic Review, United Nations General 
Assembly (7 korrik 2014), Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Albania; 
Human Rights Council, twenty-seventh session Agenda Item 6, Universal Periodic Review (5 shtator 
2014) Information presented by the Albanian People’s Advocate (Ombudsman)

 http://www.operazionecolomba.it/docs/reportworkingroupjuly2014.pdf
 http://www.operazionecolomba.it/docs/ombudsmanofalbania_sept2014.pdf
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për të mbrojtur viktimat, në veçanti fëmijët; për të siguruar drejtësinë dhe për të 
garantuar sigurinë e dënimit29.
Prej vitit 2012 deri më sot, Qeveria Shqiptare ka bërë disa hapa për të njohur 
ekzistencën e fenomenit në fjalë dhe për të hartuar një strategji kundërvënëse. Në 
këtë kuptim, në vitin 2013 ish-Ministri i Drejtësisë, Eduard Halimi ka bërë ndryshime 
në Kodin Penal, ndryshime këto që parashikojnë në letër dënime më të ashpra edhe 
për ata që kryejnë hakmarrje e gjakmarrje. Sipas reformën penale, dënimi për ata që 
bëjnë vrasje për arsye gjakmarrjeje nuk është më pak se 28 vjet burg dhe/apo dënim 
të përjetshëm. Nëse pastaj ekzistojnë edhe dy rrethana rënduese, dënimi nuk është 
i ulët se 38 vjet dhe/apo dënim të përjetshëm 30. Për të favorizuar zbatimin konkret 
të këtyre masave nevojiten edhe masa të tjera të efektshme të adresuara në luftën 
kundër korrupsionit.
Po ashtu, Prokurori i Përgjithshëm i Tiranës ka bërë takime me institucione të ndryshme 
vendore dhe me Avokatin e Popullit duke shprehur shqetësimin e fortë ndaj përhapjes 
së fenomenit dhe duke theksuar urgjencën e vullnetin nga ana e prokurorisë për ta 
ndaluar gjakmarrjen dhe për t’ua hequr frikën anëtarëve të familjeve në gjak31. Veprimi 
mbi të cilën kryesisht është duke u përqendruar prokuroria është mbrojtja penale prej 
këtij fenomeni. Për këtë arsye, për shembull në zonën e Shkodrës, harta e familjeve 
të ngujuara, me qëllim krijimin e një regjistri të personave që nuk mund të dalin prej 
shtëpisë, do të përbënte bazën mbi të cilën të ndërhyhej në rast se anëtarët e familjes 
së përfshirë pësojnë kërcënime të provuara32. 
Këtë vit Institucionet shqiptare kanë nxitur dhe mbështetur Ecjen për paqen “Të 
ndryshosh? Mundesh! Një popull lëviz për paqen kundër gjakmarrjes”organizuar nga 
Operazione Colomba në bashkëpunim me shoqata të tjera33. Prej datës 22 qershor 
deri më 1 korrik 2014 rreth 300 persona me kombësi të ndryshme kanë ecur për 
rreth 130 km duke u ndalur në këto qytete: Bajram Curri, Fushë Arrëz, Pukë, Laç Vau 
Dejës, Shkodër, Kallmet, Lezhë, Laç, Mamurras, Fushë Krujë, Tiranë. 
Kjo nismë është pjesë e punës së bërë gjatë vitit 2013 nëpërmjet fushatës së 
sensibilizimit “5000 firma për jetën”34 dhe ka pasur këto objektiva: nxitjen e kulturës 
së jetës, të paqes, të faljes dhe të pajtimit; arritjen e një shikueshmërie më të madhe, 

29 Human Rights Council, twenty-seventh session Agenda Item 6, Universal Periodic Review, 
United Nations General Assembly (7 korrik 2014), Report of the Working Group on the Universal 
Periodic Review, Albania fq. 5-6-7-10-11-13-16-22-24; http://www.operazionecolomba.it/docs/
reportworkingroupjuly2014.pdf

30 Fq. 11, Gazeta “Panorama” (5 qershor 2013).
31 http://www.zeriamerikes.com/content/gjakmarrja-shteti-ligjor/1810437.html
32 Fq. 9, Gazeta “Panorama” (3 shkurt 2014).
33 Ambasadorë të Paqes; Drejtësi e Paqe; Shoqata Patriotike Dukagjini; Komuniteti Sant’Egidio; World 

Vision; Qendra e Këshillimit dhe e Shërbimeve Psikologjike, Shkodër; Shoqata e Skautistëve të 
Shqipërisë; Kryqi i Kuq Shqiptar (Ecje për paqen. Të ndryshosh? Mundesh! Një popull lëviz për paqen 
kundër gjakmarrjes). Shih Dokumentin “Raport – Marshimi për paqen në Shqipëri - Një popull lëviz 
për paqen kundër gjakmarrjes”, dorëzuar në tetor 2014.

34 Shih Dokumentin “Fushata 5000 firma për jetën”, dorëzuar në tetor 2013 nga Shoqata Komuniteti 
Papa Xhovani XXIII – Operazione Colomba.
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edhe në nivel ndërkombëtar, të problemit të gjakmarrjes; inkurajimin e marrjes së një 
pozicioni të fortë të institucioneve shqiptare nëpërmjet shtrirjes, në të gjitha nivelet, të 
ligjit nr. 9389 të datës 04/05/2005. Në 10 ditë rreth 10.000 persona janë sensibilizuar 
mbi fenomenin e gjakmarrjes dhe mbi temën e pajtimit. Ngjarja ka parashikuar 
nënshkrimin nga pjesëmarrësit dhe mbështetësit të një apeli35 që përmbante objektivat 
e nismës dhe të angazhimit nga ana e të gjithëve për ta nxitur pajtimin në më shumë 
nivele (individuale, shoqërore, ligjore dhe institucionale). Apeli është nënshkruar 
nga 2681 persona, gati të gjithë shqiptarë. Përveç shoqatave, Avokatit të Popullit 
dhe përfaqësuesve të tjerë të Institucioneve vendore që kanë marrë pjesë në këtë 
nismë, kanë nënshkruar apelin edhe përfaqësuesit e institucioneve publike, si p.sh. 
Presidenti i Komisionit parlamentar për sigurinë kombëtare Spartak Braho, Presidenti 
i Komisionit parlamentar për Integrimin në BE Majlinda Bregu, kryetarët e Bashkisë 
së Pukës dhe të Laç Vau Dejës. Po ashtu 253 persona me banim jashtë Shqipërisë 
e kanë nënshkruar peticionin on-line. Suksesi i fushatës qëndron te fakti se ka 
pasur shikueshmëri kombëtare dhe ndërkombëtare. Në fakt, më 23 korrik 2014 një 
delegacion i Shoqatës Komuniteti Papa Xhovani XXIII – Operazione Colomba ka takuar 
Presidentin e Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishanin. Mbi problemin e gjakmarrjes, 
Presidenti ka siguruar se, me daljen e akteve ligjore për Institucionin e “Këshillit të 
Koordinimit për luftën kundër gjakmarrjes” prej anës së Ekzekutivit, personalisht do të 
angazhohet për të garantuar operativitetin e menjëhershëm të këtij aparati shtetëror. 
Po ashtu Presidenti ka shprehur vlerësimin e vet për nismën “5000 firma për jetën” 
dhe “Një popull lëviz për paqen kundër gjakmarrjes”, duke theksuar se si fenomeni i 
hakmarrjes dhe ai i gjakmarrjes kërkojnë një platformë globale me aktorë e veprime 
konkrete edukative, shoqërore, kulturore, bashkësiore dhe ligjore36. 
Ecja për Paqen e nxitur nga Operazione Colomba është mbështetur edhe prej 
Institucioneve fetare. Përfaqësuesit e botës islamike37 dhe të asaj të krishterë-katolike 
kanë marrë pjesë me bindje në këtë nismë38. Persona të ndryshëm e kanë nënshkruar 
apelin duke thënë se sa urgjent është ky problem. Në vitin 2012 Ipeshkvijtë e Shqipërisë 
së Veriut janë bashkuar për të shpallur një letër që parashikon përjashtimin nga Kisha 
të atij që bën gjakmarrje dhe rikthimin vetëm të atyre që pendohen për aktet e dhunës 
së ushtruar39. Këtë vit Kisha katolike ka shfrytëzuar rastin e vizitës së Papës për të bërë 
një propozim formativ lutjeje ku nxiten në mënyrë zyrtare rrugëtime pajtimi përmes 
tri etapave: pajtimit me veten dhe me të kaluarën; pajtimin me Hyjin; pajtimin me të 
tjerët. Mbi këtë pikë, Kisha ka bërë një apel të fortë për t’i ftuar të gjitha familjet në 
hasmëri që të lirohen prej këtij problemi. Vullnetarët e Operazione Colomba-s kanë 

35 Shih Shtojcën e këtij dokumenti.
36 Http://president.al/?p=19710
37 Në veçanti Myftia i Tiranës dhe Imami i Shkodrës.
38 Në veçanti Ipeshkvi i Shkodrës, i Tiranës, i Sapës dhe ai i Lezhës.
39 Dekreti nr. 96/2012 i datës 14/09/2012 shih materialin bashkëngjitur me materialin “Dokument 

përshkrimi mbi fenomenin ‘gjakmarrje’ për sensibilizimin e anëtarëve të parlamentit në lidhje me 
kriminalitetin në Shqipëri”, dorëzuar në tetor 2013.
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mbështetur zyrtarisht këtë propozim nëpërmjet një komunikate për shtyp40 dhe janë 
angazhuar për të dhënë çdo ndihmesë për realizimin e këtij projekti duke u nisur 
përpara së gjithash prej shtytjes së përfshirjes së familjeve në konflikt.
Nga këndvështrimi mediatik, analiza e gazetave të përditshme më të lexuara në 
Shqipëri41 i ka mundësuar ekipit të Operazione Colomba-s të asistojë në një evolucion 
të shpejtë të shpeshtësisë dhe të mënyrës me të cilën ky fenomen është trajtuar vitet 
e fundit42. Nëse deri pak vite më përpara dukej gati tabu të përdorje fjalën “gjakmarrje” 
për të treguar disa krime të bëra, tani fenomeni emërtohet kështu gjithnjë e më shpesh 
dhe më haptazi. Janë shtuar rastet ku autorët e artikujve të ndryshëm të gazetave 
klasifikojnë me emrin “hakmarrje” o “gjakmarrje” disa fakte të caktuara kronike, ashtu 
si ato ku disa opinionistë e paraqesin fenomenin si problematik dhe e studiojnë atë për 
të dalluar shkaqet në optikën e gjetjes së një zgjidhjeje të mundshme. Po ashtu, nëse 
më përpara personat që shkruanin për fenomenin e gjakmarrjes nuk e vendosnin emrin 
e tyre në fund të artikullit, aktualisht vihet re e kundërta. Ky qëndrim është tregues i 
një niveli më të madh vetëdijësimi ndaj ekzistencës së fenomenit dhe pasojave të tij.
Gjatë këtyre dy viteve të fundit Shteti shqiptar ka arritur një vetëdije më të madhe 
ndaj efekteve negative të shkaktuara prej fenomenit të gjakmarrjes. Edhe pse rruga e 
nisur duket e drejtë, është e nevojshme të bashkohemi konkretisht për t’i përqendruar 
gjithnjë e më shumë forcat tona në luftë kundër këtij fenomeni. Nga njëra anë, ndihet 
nevoja për t’u kujdesur për mirëqenien e familjeve në hasmëri, para së gjithash të 
atyre që kanë pësuar vdekje në shtëpi; nga ana tjetër, për të forcuar dialogun me 
shoqërinë civile dhe për të punuar edhe në rrënjët kulturore të fenomenit.
Operazione Colomba do të vazhdojë të angazhohet në mënyrë gjithnjë e më konstante 
dhe të qëndrueshme për ta mbështetur Qeverinë Shqiptare në ndërmarrjen e masave 
të nevojshme për t’i mbrojtur qytetarët e vet dhe për t’u angazhuar në kapërcimin e 
fenomenit të gjakmarrjes.

6. UDHËZIME

Studimi përshkruan se sa fenomeni i gjakmarrjes është një shprehje reale e vdekjes dhe e 
dhunës që dhunon të drejtat themelore të njeriut, të parën mes të gjithave të drejtën e jetës.
Pra, duke u nisur prej analizës së mësipërme, ekipi i Operazione Colomba-s propozon 
në vijim disa udhëzime të dobishme për Institucionet me qëllim që të tejkalohet 
problemi në fjalë duke përforcuar përfshirjen e shoqërisë civile dhe të familjeve në 
hasmëri në arritjen e këtij objektivi:

40 http://www.operazionecolomba.it/albania/albania-comunicati/2206-cs-sostegno-al-cammino-di-
riconciliazione-promosso-dalla-chiesa-cattolica.html

 http://www.sot.com.al/aktualitet/operazione-colomba-apel-besimtar%C3%ABve-hiqni-dor%C3%AB-
nga-gjakmarrja-sjell-vuajtje-dhe-dhimbje.

41 “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Shekulli”.
42 Shih Paragrafin 3.

http://www.operazionecolomba.it/albania/albania-comunicati/2206-cs-sostegno-al-cammino-di-riconciliazione-promosso-dalla-chiesa-cattolica.html
http://www.operazionecolomba.it/albania/albania-comunicati/2206-cs-sostegno-al-cammino-di-riconciliazione-promosso-dalla-chiesa-cattolica.html
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•	 mbështetja e rrugëtimeve të pajtimit mes familjeve në hasmëri dhe e krijimit të një 
procesi pajtimi kombëtar nëpërmjet përdorimit të drejtësisë përtëritëse43;

•	 shërimi i organeve të drejtësisë shtetërore: luftë kundër korrupsionit, ushtrim i 
drejtësisë për atë që ka kryer gjakmarrje, garantim i sigurisë së dënimit, konkretezim 
i një drejtësie realisht të barabartë për të gjithë;

•	 pajisja me mjete juridiko/institucionale të përshtatshme për të nxitur një proces 
për tejkalimin e fenomenit dhe për të njohur e kundërshtuar aktet që nxisin apo 
ushqejnë gjakmarrjen;

•	 bërja aktual e ligjit nr. 9389 të datës 04.05.2005 atta për të krijuar një Këshill 
Koordinimi kundër fenomenit të gjakmarrjes;

•	 nxitja e fushatave të sensibilizimit për shoqërinë civile duke futur një edukim dhe 
një kulturë të bazuar mbi jodhunën, pajtimin dhe respektimin e të drejtave njerëzore 
në shkolla, në vendet e punës dhe në qendrat më të rëndësishme të agregimit 
shoqëror;

•	 marrja e të gjitha masave të nevojshme për të garantuar sigurinë e qytetarëve 
viktima të gjakmarrjes dhe mundësinë për të përdorur shërbimet bazë (spitale, 
vende pune, shkolla, etj.);

•	 caktimi i një programi dhe krijimi i një fondi për shpërblimin dhe mbështetjen e 
familjeve që kanë humbur meshkuj për shkak të këtij fenomeni;

•	 krijimi brenda policisë i një shërbimi ndërhyrjeje të shpejtë ad hoc për rastet e 
gjakmarrjes;

•	 hartimi i një plani pune me shoqërinë civile për zhdukjen e këtij fenomeni;
•	 formulimi dhe implementimi i programeve pendestare specifike dhe rrugëtime 

riedukimi e reintegrimi të të dënuarve, që kanë bërë krime që lidhen me fenomenin 
në fjalë;

•	 pajisja me të dhëna zyrtare në lidhje me gjendjen reale të gjakmarrjes;
•	 bërja e sondazheve në zona të ndryshme të vendit për të konstatuar se sa dhe se 

si mendësia e popullatës është e ngopur me gjakmarrje dhe dhunë, me qëllim që 
të hartohet një strategji e përshtatshme për ta zhdukur këtë fenomen;

•	 në vija të trasha, garantimi i ndërtimit të një shteti shoqëror, që u bën ballë faktorëve 
strukturorë që i mundësojnë fenomenit të vazhdojë të ekzistojë dhe që jep 
kontributin e vet për zhvillimin e kolektivitetit (varfëri ekonomike, padituri, alkoolizëm, 
izolim gjeografik, mungesë strukturash të përshtatshme për t’u mjekuar, etj.). 

Disa prej udhëzimeve të sipërpërmenduara janë dhënë prej një delegateje të Shoqatës 
Komuniteti Papa Xhovani XXIII në Gjenevë gjatë ciklit të dytë të Universal Periodic 
Review, thirrur prej Këshillit të të Drejtave të Njeriut të OKB mbi Shqipërinë44.

43 Shih Shënimin 4.
44 Written statement submitted by the Associazione Comunita Papa Giovanni XXIII (25 gusht 2014), 

Right to life, liberty and security of the person: combating the phenomenon of blood feuds in Albania;
 http://www.operazionecolomba.it/docs/InterventionNGO-apg23.pdf
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Kontributi i Operazione Colomba-s dhe i organizatave të tjera të huaja të pranishme 
në vend pastaj mund të përqendrohet në nxitjen e organizmave ndërkombëtarë 
(Bashkimi Evropian; Organizata e Kombeve të Bashkuara), me qëllim që këta të 
fundit të mbështesin angazhimin e Qeverisë Shqiptare në luftën kundër fenomenit 
të gjakmarrjes.
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SHTOJCË

Ecje Ndërkombëtare për paqen
22 Qershor - 1 Korrik 2014
Nga Bajram Curri deri në Tiranë

Gjakmarrja është një fenomen i pranishëm, i përhapur, i mprehtë dhe që ndryshon 
jetën e personave të përfshirë, përveç se është faktor shkatërrues dhe destabilizues 
për jetën dhe mirëqenien e Shqipërisë. Kapërcimi i këtij fenomeni mund të arrihet 
vetëm nëse shoqëria civile vepron duke kontribuar në mënyrë të fuqishme 
për të promovuar dhe për të zhvilluar kulturën e paqen dhe të jetës, si edhe 
duke mbështetur rrugën e pajtimit mes familjeve në hasmëri dhe atë të 
pajtimit kolektiv. 
Për këtë arsye shoqëria civile duhet t’u kërkojë vazhdimisht autoriteteve politike që të 
sigurojnë një sistem ligjor dhe institucional të besueshëm, të sigurt dhe të efektshëm 
dhe t’i sigurojnë qytetarët se nuk është e nevojshme që të bëjnë drejtësi vetë, por 
është shteti ai që garanton dhe mbron të drejtat e tyre.
Meqë angazhimi i shoqërisë civile kombëtare dhe ndërkombëtare është i 
domosdoshëm

ATËHERË
u kërkojmë istitucioneve shqiptare që duke nënshkruar këtë apel të 
angazhohen:
•	 të promovojnë kulturën e pajtimit dhe të kundërshtojnë dhunën në mbrojtje të jetës;
•	 Këshilli Koordinues për luftën kundër gjakmarrjes të zbatojë menjëherë ligjin 

9389, datë 4/5/2005;
•	 të garantojë një sistem ligjor të sigurt, të besueshëm dhe të efektshëm;
•	 të garantojë sigurinë e dënimit të fajtorëve. 

Si Shoqëri civile dhe si qytetarë që ta nënshkruajmë këtë apel dhe do të 
angazhohemi që:
•	 të mos përdorim dhunën kundër jetës në raste hasmërie;
•	 të promovojmë gjithmonë medotat e jodhunës për të zgjidhur konfliktet;
•	 të përkujtojmë çdo viktimë të dhunës, të gjakmarrjes dhe të hakmarrjes;
•	 të paraqesim si trima të vërtetë ata që falin; në fakt, ata në vend që ta marrin 

gjakun japin jetë;
•	 të sensibilizojmë Shtetin Shqiptar në mënyrë që të garantojë një sistem ligjor 

të sigurt dhe të drejtë për të gjithë, me qëllim që ta parandalojmë fenomenin e 
gjakmarrjes dhe hakmarrjes.


