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HYRJE
Republika e Maqedonisë së Veriut aktualisht ka në dispozicion Ligjin e ri për parandalim 
dhe mbrojtje nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje, i cili ka hyrë në fuqi më 6 maj 
2021. Në këtë ligj janë futur forma të reja të dhunës dhe parime të reja në trajtimin 
e viktimave të dhunës, si kujdesi i duhur, koordinimi i ndërsjellë i institucioneve dhe 
organizatave, ndalimi i viktimizimit etj. Sipas ligjit, çdo person fizik i cili ka dijeni për 
ekzistimin e dhunës me bazë gjinore ndaj grave dhe dhunës në familje është i obliguar 
të raportojë atë në stacionin policor, qendrën për punë sociale, prokurorinë publike, 
shoqatë të caktuar ose në linjën SOS. Institucionet kompetente janë të obliguara të 
veprojnë edhe në bazë të raportimit anonim, ndërsa personi përgjegjës dhe drejtuesi i 
institucionit të cilët kryejnë veprimtari në fushën e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, 
punësimit, punëve të brendshme, shëndetësisë dhe arsimit, janë të obliguar të 
raportojnë informacionin për ekzistencën e dhunës me bazë gjinore ndaj grave dhe 
dhunës në familje në një stacion policor apo në një qendër për punë sociale.

Hulumtimet e deritanishme kanë treguar se viktimat nuk raportojnë dhunën me bazë 
gjinore, e cila paraqet një nga problemet më serioze në këtë fushë.

Shkalla e raportimit të rasteve të dhunës në Evropë lëviz në nivelin rreth 14%, kurse në 
Maqedoninë e Veriut vetëm 2% e grave që kanë përjetuar dhunë e kanë raportuar atë 
në institucionet kompetente dhe përgjegjëse.1 Vlerësohet se shkalla e ulët e raportimit 
të dhunës më së shpeshti është rezultat i mosbesimit në institucione, mosndëshkimit 
të autorëve të dhunës, mos sensibilizimit të zyrtarëve që veprojnë në rastet e dhunës, 
por edhe frikës dhe turpit, madje edhe pamundësisë për të identifikuar dhunën nga 
vetë viktimat. Edhe raportet e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut flasin për 
mosveprimin e institucioneve, konkretisht Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 
Prokurorisë Themelore Publike, të cilat me viktimizimin e sforcuar dhe të dyfishtë 
nga opinioni se viktimat janë vetë fajtorë, dekurajojnë edhe më shumë vajzat dhe 
gratë të raportojnë dhunën.2 Sipas analizave të fundit të femicideve në vend, në më 
shumë se 80% të rasteve, ndonëse ka pasur dhunë e cila më vonë është dëshmuar 
në procedurë nga familjarë të afërt të viktimës, asnjë nga gratë e vrara nuk e ka 
raportuar dhunën në institucionet kompetente.3 

1      OSBE. (2019) Hulumtim i OSBE-së për dhunën kundër grave në Maqedoninë e Veriut: Mirëqenia dhe siguria e grave. E dis-
ponueshme në: https://www.osce.org/files/f/documents/5/4/424409_0.pdf

2      Për më tepër shih në: https://mhc.org.mk/godishni-izveshtai-za-sostojbata-so-chovekovite-prava/
3      Rrjeti kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje “Zëri kundër dhunës”. (2021). Analiza e rasteve të femicideve 

për periudhën 2017-2020. UNDP. E disponueshme në: https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Femi-
cid_14_MK.pdf

https://www.osce.org/files/f/documents/5/4/424409_0.pdf
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Fokusi i këtij dokumenti politikash është t’i përgjigjet pyetjes se si ndikon mosveprimi 
apo neglizhenca e institucioneve kompetente në (mos) raportimin e dhunës, madje duke e 
analizuar problemin përmes disa aspekteve:

• Shfrytëzimi i mundësisë së raportimit nga një palë e tretë, duke përfshirë 
edhe raportimin anonim;

• Pasojat e mosveprimit të institucioneve kompetente pasi të kenë pranuar 
një raportim për dhunë dhe

• Raportimi nga institucionet kompetente pas marrjes së informacionit. 

Duke analizuar aspektet e mësipërme, ky dokument ofron disa zgjidhje të mundshme për 
rritjen e shkallës së raportimit të dhunës nëpërmjet udhëzimeve dhe rekomandimeve 
specifike për krijimin e masave dhe politikave në mënyrë që të tejkalohen barrierat 
ekzistuese.
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METODOLOGJIA
Për të analizuar ndikimin që ka mosveprimi apo neglizhenca e institucioneve 
kompetente në (mos) raportimin e dhunës, dokumenti përdor një metodologji që 
konsiston në aplikimin e një analize cilësore të të dhënave parësore dhe dytësore, të 
mbledhura përmes aplikimit të disa instrumenteve kërkimore:

1. Analiza e përmbajtjes së: 
 » legjislacionit ndërkombëtar; 
 » legjislacionit kombëtar; 
 » hulumtimeve, raporteve, publikimeve; 
 » përgjigjeve ndaj kërkesave për qasje të lirë në informacionet me 

karakter publik.

2. Intervistat dhe pyetësorët me shkrim me palët e interesuara përkatëse – 
të dhënat parësore të hulumtimit janë mbledhur përmes realizimit të intervistave 
të thelluara me tre avokatë që punojnë në fushën e dhunës me bazë gjinore dhe në 
familje, tre përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që punojnë drejtpërdrejt 
me viktimat e dhunës me bazë gjinore dhe në familje dhe një organizatë të 
shoqërisë civile që kryen veprimtari hulumtuese në këtë fushë. Intervistat janë kryer 
personalisht me të anketuarit ose në formë të shkruar. Pyetjet e parashtruara për 
përfaqësuesit e intervistuar ishin të hapura dhe të anketuarit kishin mundësinë të 
përgjigjen në mënyrë përshkruese, në mënyrë që rezultati i intervistave kërkimore 
të tregojë këndvështrimin e tyre në mënyrë të detajuar. Për qëllimet e këtij 
hulumtimi, në tekstin kryesor janë veçuar vetëm të dhënat më të rëndësishme.

3. Studimet e rastit – janë përpunuar dhe shqyrtuar raste të dhunës me bazë 
gjinore dhe dhunës në familje me fokus të veçantë në aspekte të ndryshme 
të (mos) veprimit të institucioneve përkatëse. 

      Analiza ka përfshirë tre raste, si në vijim: 
• Rasti i mosveprimit pas denoncimit nga të afërmit/miqtë/fqinjët e 

viktimës që ka përjetuar dhunë me bazë gjinore;
• Rasti i mosveprimit në bazë të raportimit nga një përfaqësues ligjor ose 

avokat që përfaqëson një viktimë të dhunës me bazë gjinore dhe
• Rasti i mosveprimit në bazë të raportimit të një shoqate të shoqërisë 

civile që punon në fushën e parandalimit dhe mbrojtjes kundër dhunës 
me bazë gjinore dhe dhunës në familje.
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A N A L I Z A 
E  T Ë  D H Ë N A V E
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Ana l i za  e  përmba j t jes

KORNIZA JURIDIKE 

Njohja dhe rregullimi ligjor i konceptit të dhunës ndaj grave si një formë e diskriminimit 
dhe shkeljes së të drejtave të njeriut, ka ndodhur për herë të parë në vitet ‹90 të 
shekullit të kaluar. Me miratimin e Rekomandimit të Përgjithshëm Nr. 19,4 Komiteti 
për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave e përcakton dhunën me 
bazë gjinore si një formë të diskriminimit gjinor dhe e lidh arritjen e barazisë gjinore 
me çrrënjosjen e dhunës ndaj grave. Në nivel rajonal, Këshilli i Evropës në vitin 2011 
hapi për ratifikim5 Konventën për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave 
dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit).6 Kjo konventë, si pjesë e sistemit të 
instrumenteve ndërkombëtare7 për trajtimin strategjik dhe efektiv të dhunës ndaj grave, 
e vendos kornizën juridike ndërkombëtare një hap më tej duke vendosur një përkufizim 
ligjërisht të detyrueshëm të dhunës ndaj grave si shkelje e të drejtave të njeriut dhe një 
formë diskriminimi ndaj grave.8 Kjo do të thotë se shtetet janë përgjegjëse për çdo veprim 
të papërshtatshëm ose neglizhencë të rasteve të dhunës ndaj grave.

Konventa e Stambollit është një instrument gjithëpërfshirës ligjërisht detyrues i cili 
bazohet në katër postulate: parandalimi i dhunës, mbrojtja e viktimave, ndjekja penale 
e autorëve dhe miratimi dhe zbatimi i politikave të integruara. Konventa bën thirrje për 
përfshirjen e të gjithë aktorëve përkatës shtetërorë dhe ofruesve të shërbimeve, qëllimi 
i të cilëve është koordinimi i luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. 
Kjo është një Konventë që mbulon dhe përfshin të gjitha gratë dhe vajzat, pavarësisht 
prejardhjes, moshës, racës, fesë, prejardhjes sociale, statusit të emigrantit apo orientimit 
seksual. Për më tepër, Konventa njeh se grupe të caktuara grash dhe vajzash janë 
në rrezik më të madh nga dhuna dhe shtetet duhet të sigurojnë që nevojat e tyre 
specifike të respektohen në vazhdimësi. Shtetet kanë mundësinë të zbatojnë dispozitat 
e Konventës edhe ndaj viktimave të tjera të dhunës në familje, si burrat, fëmijët dhe 
personat e moshuar. 

4     Komiteti për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave. (1992). Rekomandimi i Përgjithshëm Nr. 19. 
5      Duke marrë parasysh se dhuna ndaj grave është një fenomen global, Konventa e Stambollit nuk kufizohet në një zonë të caktuar 

gjeografike. Pasi Konventa të hyjë në fuqi, ajo është e hapur për anëtarësim nga çdo vend në botë. Aktualisht, Konventën e kanë ratifikuar 
35 vende, tetë prej të cilave janë vende joevropiane. Për më tepër shihni në: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?mod-
ule=signatures-by-treaty&treatynum=210. 

6      Këshilli i Evropës. (2011). Konventa për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje
7      Ky sistem i instrumenteve ndërkombëtare, përveç Konventës së Stambollit, përfshin gjithashtu Konventën Ndër-Amerikane për 

Parandalimin, Ndëshkimin dhe Eliminimin e Dhunës kundër Grave (1994) dhe Protokollin e Kartës Afrikane për të Drejtat e Njeriut 
dhe të Drejtat e Grave në Afrikë ( 2003).

8     Neni 3 i Konventës së Stambollit. 
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Duke u bazuar në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, 
Konventa përfshin edhe parimin e kujdesit të duhur. Ky parim përkufizohet si detyrimi i 
shteteve për të parandaluar, hetuar, ndëshkuar dhe siguruar dëmshpërblim për aktet e 
kryera të dhunës.9 Përveç kur kanë të bëjnë apo trajtojnë rastet e dhunës ndaj grave, shtetet 
janë të detyruara të zbatojnë vazhdimisht parimin e kujdesit të duhur shumë më herët - në 
kohën e raportimit të rastit të dhunës. Kështu, Konventa e Stambollit vendos një detyrim 
për shtetet që të inkurajojnë çdo person që është dëshmitar i kryerjes së akteve të dhunës 
ose që ka bazë të arsyeshme të dyshojë se një akt i tillë mund të kryhet ose se mund të 
priten akte të tjera të dhunës, ta raportojnë atë te organizatat apo autoritetet kompetente.10 
Përveç kësaj, Konventa i detyron shtetet të garantojnë që rregullat e konfidencialitetit të 
vendosura nga korniza e brendshme ligjore për profesionistë të caktuar nuk i pengojnë ata 
të raportojnë te organizatat ose autoritetet kompetente nëse dyshojnë se është kryer një akt 
i rëndë dhune ose mund të priten të ndodhin akte të mëtejshme të dhunës.11

Megjithëse Konventa e Stambollit është një standard i fuqishëm ndërkombëtar për 
trajtimin e dhunës ndaj grave, ajo nuk është një qëllim në vetvete. Konventa është një 
thirrje për veprim dhe udhëzon shtetet dhe aktorët e tjerë në këtë proces. Pikërisht për 
këtë arsye, pas ratifikimit të Konventës nga ana e Maqedonisë së Veriut dhe hyrjes së saj 
në fuqi, u miratua Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhunës 
në familje.12 Në këtë mënyrë, Ligji parashikon që çdo person fizik i cili ka dijeni se ka dhunë 
të bazuar gjinore ndaj grave dhe dhunë në familje është i detyruar të raportojë atë në 
stacionin policor, qendrën për punë sociale, prokurorinë publike, shoqatën apo linjën SOS.13 
Institucionet kompetente janë të detyruara të veprojnë edhe në bazë të një raportimi 
anonim14 që do të thotë se çdo person mund të raportojë për dhunën me bazë gjinore 
dhe përmes telefonit, gjegjësisht nuk ka nevojë ta bëjë atë personalisht në institucion. 
Gjithashtu, si personi përgjegjës ashtu edhe drejtuesi i institucionit që kryen veprimtari në 
fushën e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, punësimit, punëve të brendshme, shëndetësisë 
dhe arsimit, janë të detyruar të raportojnë se ka dhunë me bazë gjinore ndaj grave dhe 
dhunë në familje në një stacion policor ose në një qendër për punë sociale.15 Kjo do të 
thotë se çdo punëdhënës, mësues kopshti, nëpunës policor, punonjës shëndetësor apo 
arsimor ka detyrimin të raportojë informacionin për dhunën me bazë gjinore. Gjithashtu, 
një detyrim i tillë është parashikuar edhe për çdo përgjegjës dhe drejtues në një subjekt 
juridik,16 sindikata17 dhe shoqata të tjera të qytetarëve.18

9      Neni 5 paragrafi 2.
10        Neni  27.
11       Neni  28.
12      Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut. (2021). Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje. 
13      Neni 40 paragrafi 1 i Ligjit.
14      Neni 40 paragrafi 2.
15      Neni 41 paragrafi 1.
16      Neni 41 paragrafi 2.
17       Neni 25.
18       Neni  24.
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HULUMTIME NGA FUSHA

Miratimi i zgjidhjeve ligjore është vetëm hapi i parë drejt ndryshimeve sistematike në 
zgjidhjen e problemit të dhunës me bazë gjinore. Në çfarë mënyre do të zbatohen, 
gjegjësisht nëse do të mbrohen viktimat e këtij lloji dhune, do të varet nga institucionet 
parësore që kanë për detyrë të veprojnë ndaj raportimeve të tilla, e veçanërisht nga 
qendrat për punë sociale, Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria Themelore 
Publike etj.19 Duke marrë parasysh se zbatimi i dispozitave ligjore në praktikë është 
ende një nga mangësitë më serioze në ofrimin e mbrojtjes adekuate të viktimave të 
dhunës me bazë gjinore, mbetet e hapur pyetja se sa të zbatueshme janë ato në 
praktikë dhe sa janë realisht në favor të viktimave. 

Në muajin prill të vitit 2022, Platforma për barazi gjinore i dorëzoi Komitetit GREVIO 
një Raport hije mbi zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin 
e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje në Maqedoninë e Veriut20, raporti i parë i tillë 
që nga koha e ratifikimit të Konventës së Stambollit nga ana e vendit. Raporti edhe 
një herë konfirmoi natyrën e thellë dhe të vazhdueshme të dhunës me bazë gjinore 
dhe dhunës në familje në shoqërinë maqedonase, pavarësisht dekadave të kaluara të 
shpalljes së barazisë midis grave dhe burrave dhe njohjes së të drejtave të grave sipas 
legjislacionit kombëtar. Duke parë prapa në të kaluarën, prezenca e madhe e dhunës 
me bazë gjinore në vend mund të lokalizohet në pasivitetin e gjatë legjislativ të shtetit 
në këtë fushë, duke qenë se ekzistenca e një kornize ligjore kombëtare për dhunën me 
bazë gjinore dhe atë në familje, mund të flasim vetëm pasi ratifikimi i Konventës së 
Stambollit dhe miratimi i Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave 
dhe dhuna në familje në vitin 2021.21

Dhuna me bazë gjinore është një fenomen mjaft i përhapur në shoqërinë maqedonase 
dhe perceptimi i dhunës si dukuri e zakonshme në mjedisin tonë, gjegjësisht normalizimi 
i saj, si dhe vendosja e saj ekskluzivisht në sferën e shtëpisë, gjegjësisht në sektorin 
privat, kontribuon në përhapjen e këtij fenomeni. Kështu, sipas hulumtimeve të fundit, 
pothuajse gjysma e grave e konsiderojnë dhunën në familje si një çështje private, dhe 
tre në dhjetë konsiderojnë se viktimat i ekzagjerojnë pretendimet për ngacmim ose 
përdhunim.22 Pikërisht ky normalizim dhe dakordim me dhunën, kontribuon që dhuna 
të mos raportohet.

19      Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut. (2022) Raporti vjetor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë së Veriut 
për vitin 2021. 

20      Platforma për barazi gjinore. (2022) Shadow Report on the Implementation of the Council of Europe Convention on Preventing 
and Combating Violence against Women and Domestic Violence in North Macedonia. E disponueshme në: http://rodovaplatfor-
ma.mk/wp-content/uploads/2022/06/Shadow-report-GREVIO-2022-Gender-Equality-Platform_April-20221.pdf

21      Ibid.
22      OSBE. (2019) Hulumtim i OSBE-së për dhunën kundër grave në Maqedoninë e Veriut: Mirëqenia dhe siguria e grave. E dis-

ponueshme në: https://www.osce.org/files/f/documents/5/4/424409_0.pdf



K u s h  ( n u k )  m u n d  t ë  r a p o r t o j ë  d h u n ë n ?
Dokument i politikave publike 13

Padyshim një nga problemet më serioze është mos raportimi i dhunës nga ana e 
viktimave, që në Maqedoninë e Veriut është vetëm 2% e grave që kanë përjetuar 
dhunë, kryesisht për shkak të turpit, arsyeve financiare, mungesës së informacionit, 
njohurive të pamjaftueshme të asaj që konsiderohet si dhunë, frikë nga pasojat,23 dhe 
mosbesim në institucione, përkatësisht sensibilizim i pamjaftueshëm i zyrtarëve që 
veprojnë ndaj rasteve të dhunës. Në këtë kontekst, një nga gjërat kryesore është se 
zgjidhja e re ligjore nga viti 2021 prezanton për herë të parë parimin e veprimit me 
vëmendjen e duhur ndaj interesave dhe nevojave të viktimës nga institucionet në 
marrjen e masave për parandalimin dhe mbrojtjen nnga dhuna e bazuar në gjini dhe 
dhuna në familje.24

Të dhënat nga analiza e femicideve tregojnë se dhuna nuk raportohet, ku në më shumë se 
80% të rasteve, edhe pse ka pasur dhunë e cila më vonë është dëshmuar në procedurë 
nga familjarë të afërt të viktimës, asnjë nga gratë e vrara nuk e ka raportuar dhunën e 
përjetuar tek institucionet kompetente, në të cilën shumica e grave të vrara kishin qenë të 
ekspozuara ndaj më shumë se një forme të dhunës me bazë gjinore, kurse disa prej tyre 
kishin marrë edhe kërcënime me vdekje.25

Një nga grupet më të cenueshme ndaj dhunës me bazë gjinore janë padyshim personat 
me aftësi të kufizuara dhe një nga përfundimet kryesore të hulumtimit për dhunën 
me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave me aftësi të kufizuara është se ata nuk u 
besojnë institucioneve dhe raportojnë rrallë rastet e dhunës. Ato gra që kanë përvojë 
me raportimin konstatojnë se kur një grua me aftësi të kufizuar raporton dhunën, ajo 
nuk shihet si serioze për shkak të stereotipeve dhe paragjykimeve, sepse mendohet 
se personi nuk mund të njohë dhe identifikojë se çfarë është dhuna.26 Sipas viktimave 
me aftësi të kufizuara që kanë denoncuar dhunën, punonjësit e institucioneve ku kanë 
raportuar shpesh nuk janë të njohur se si të reagojnë kur raportojnë dhunën nga një 
person me aftësi të kufizuara, kanë vështirësi në komunikim (veçanërisht gratë e 
shurdhëra kanë problem pa përkthyes), kurse pas ndërhyrjeve të policisë në rastet e 
dhunës fizike, rasti nuk është zbardhur dhe dhuna ka vazhduar me të njëjtin intensitet 
ose më keq, madje vetëm pas disa ditësh.27

23       Ibid.
24      Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut (janar 2021) Ligji i ri të sjellë përmirësim real në jetën e grave. E disponueshme në: 

https://mhc.org.mk/news/noviot-zakon-da-donese-i-realno-podobruvanje-vo-zhivotot-na-zhenite/
25       Rrjeti kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje „Zëri kundër dhunës “. (2021) Analiza e rasteve të femicideve 

2017-2020. UNDP. E disponueshme në: https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Femicid_14_MK.pdf
26       Koçoska, E. dhe Dimitrovska, N. (2022) Raport hulumtimi: Parandalimi i dhunës me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave me af-

tësi të kufizuara. Misioni i OSBE-së në Shkup. E disponueshme në: https://www.osce.org/files/f/documents/5/d/513253_0.pdf
27      Ibid.
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Një pengesë e rëndësishme për inkurajimin e viktimave për të raportuar dhunën është 
joefikasiteti i procedurave gjyqësore. Analiza e kryer nga Koalicioni Të gjithë për Gjykim 
të Drejtë tregon se kjo formë e krimit është përgjithësisht e padenoncuar dhe e 
pazbuluar dhe për këtë ka një numër të madh nën hije, pra se për këto krime zhvillohen 
një numër i vogël i procedimeve penale.28 Gjithashtu, trajtimi i kryerësve të këtyre 
veprave penale pas përfundimit të procedurës penale dhe vuajtjes së sanksionit, si dhe 
politika e butë penale e gjykatave maqedonase, janë një faktor frenues i rëndësishëm 
për viktimat e dhunës në familje në raportimin e këtyre veprave penale te autoritetet 
kompetente.29

28      Koalicioni Të gjithë për gjykim të drejtë. (2019) Analiza e të dhënave nga proceset gjyqësore të monitoruara për rastet e dhunës në 
familje në vitin 2019. E disponueshme në: https://all4fairtrials.org.mk/wp-content/uploads/2019/12/OSCE-2019-SN-MKD-ENG-
ALB.pdf

29      Ibid.

https://all4fairtrials.org.mk/wp-content/uploads/2019/12/OSCE-2019-SN-MKD-ENG-ALB.pdf
https://all4fairtrials.org.mk/wp-content/uploads/2019/12/OSCE-2019-SN-MKD-ENG-ALB.pdf
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NDIKIMI I PANDEMISË COVID-19 
NË RAPORTIMIN E DHUNËS

Ndoshta një nga sfidat më të mëdha që ndikon në përhapjen e dhunës me bazë 
gjinore në nivel global, por aq më tepër raportimi i saj tek autoritetet, ishte imponuar 
nga pandemia e virusit Covid-19. Që në fillim të pandemisë, Organizata Botërore e 
Shëndetësisë, si dhe organizata të tjera ndërkombëtare dhe vendore të shoqërisë 
civile, kishin paralajmëruar për rritjen e rrezikut të dhunës në familje në kohë krize, 
siç është vetë pandemia.30 Masat kufizuese të miratuara çdo ditë nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut që nga fillimi i pandemisë ishin një faktor serioz 
në rritjen e rrezikut të sjelljes së dhunshme në shtëpi, duke marrë në konsideratë 
se rekomandimet për vetizolim ishin një nga mënyrat më efektive të parandalimit 
të virusit. Megjithëse shumica e shërbimeve të raportimit të dhunës në familje ishin 
funksionale, të tilla si Linja kombëtare celulare falas SOS për viktimat e dhunës në 
familje, qendrat e punës sociale funksiononin me kohë të shkurtuar pune dhe nga 
shtëpia, që do të thotë se ato ofronin vetëm këshillime përmes telefonit.31 Gjithashtu, 
masat e bënë më të vështirë për individët raportimin fizik të rasteve, të cilat më vonë 
u ndryshuan në favor të viktimave të dhunës. Përkundër vetëdijes për rreziqet e rritjes 
së dhunës në këtë periudhë, megjithatë shteti ende nuk ka arritur të zbatojë me kohë 
ndonjë zgjidhje kreative për parandalimin e dhunës, madje as të lehtësojë procesin 
e raportimit.32 Në Maqedoninë e Veriut ka pasur një rritje të raportimeve për dhunë 
në familje, veçanërisht pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme dhe uljes së 
masave të lëvizjes dhe shtetrrethimit.33

30      Jovanovska, B. (2020) Pandemia nën hije. E disponueshme në: https://meduza.mk/fem-101/pandemi%d1%98a-vo-senka/
31      Rrjeti kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje “Zëri kundër dhunës”. (2020) Trajtimi i dhunës ndaj grave 

dhe dhunës në familje në Ballkanin Perëndimor gjatë dhe pas krizës shëndetësore me KOVID-19: Rekomandime për qeveritë, 
donatorët dhe organizatat e shoqërisë civile. E disponueshme në: http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/up-
loads/2020/09/Spravuvane-so-nasilstvo-vrz-zheni-i-semejno-nasiltvo-za-vreme-na-KOVID-19.pdf

32      Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut. (2021) Raporti vjetor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë së Veriut për 
vitin 2020. E disponueshme në: https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2021/08/izvestaj-mkd.pdf

33      Rrjeti kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje “Zëri kundër dhunës”. (2021) Analiza e rasteve të femicideve 
2017-2020. UNDP. E disponueshme në: https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Femicid_14_MK.pdf

https://meduza.mk/fem-101/pandemi%d1%98a-vo-senka/
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Interv is tat  me pa lët
e  interesuara përkatëse
Kur bëhet fjalë për kornizën ligjore në këtë fushë, konkluzioni i përgjithshëm është 
se kemi zgjidhje solide ligjore, dhe barrierat me të cilat përballen viktimat dalin në 
zbatimin e ligjeve, respektivisht praktika e trajtimit të papërshtatshëm apo mosveprimit 
të institucioneve me viktimat e dhunës bazuar në gjini dhe dhunës në familje. Përkundër 
miratimit të Ligjit të ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna 
në familje, ende nuk janë miratuar të gjitha aktet nënligjore dhe procedurat operative të 
nevojshme për zbatimin e suksesshëm të tij.34

Praktika e palëve të interesuara të intervistuara tregon zbatimin joadekuat të Ligjit 
nga qendrat për punë sociale, gjë që kontribuon në lëshime gjatë ndërmarrjes së 
veprimeve të caktuara për t’i ndihmuar viktimat, veçanërisht në rastet e dhunës akute. 
Në të njëjtën kohë, tek punonjësit e policisë ka informacion të pamjaftueshëm për 
dispozitat ligjore, si dhe mënyrën e veprimit në përputhje me to. 

Punonjësit e policisë në Stacionin policor Karposh nuk janë njoftuar se bëhet fjalë për 
dhunë në familje dhe nëse ka ardhur nga një person i afërt, partner jashtëmartesor apo 
ish-partner, gruas që ka denoncuar dhunën nga ish-bashkëshorti i është thënë se nuk 
mund të procedojnë lëndë të dhunës në familje sepse ata kishin qenë të divorcuar për 
gjashtë vjet. Kërkesa e saj po trajtohet si një ankesë që nuk mund të përdoret më vonë 
në qendrën e punës sociale për vendosjen e masave të përkohshme të mbrojtjes.35

Numri më i madh i personave të intervistuar mendojnë se qytetarët në përgjithësi 
janë ende pamjaftueshëm të informuar se si dhe ku të raportojnë dhunën. Edhe në 
rastet kur e dinë se duhet të denoncojnë në polici, nuk dinë se ku të drejtohen, si për 
shembull qendrat e punës sociale, ndërkohë që shpesh shmangin raportimin te një 
avokat duke menduar se do të duhet të paguajnë shumë para për këtë denoncim.36

Edhe pse ata besojnë se numri i grave që dinë se ku dhe si të raportojnë dhunën është 
në rritje, veçanërisht në zonat urbane, sipas personave të intervistuar, shumica e grave 
viktima të një forme dhune, ende gjejnë mbështetjen më të madhe në organizatat e 
shoqërisë civile që trajtojnë këto çështje dhe të cilat ofrojnë ndihmë juridike falas. 

34      Intervistë me një përfaqësuese të një shoqate civile.
35      Intervistë me një përfaqësuese të një shoqate civile.
36      Intervistë me një avokate.
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Kështu, për shembull, në komunat më të vogla ku ka organizata të shoqërisë civile 
që merren me këto çështje, qytetarët janë më shumë të informuar mbi mënyrat dhe 
institucionet kompetente se ku mund të raportojnë dhunën.37

Palët e interesuara të intervistuara arsyet e mos raportimit të dhunës fillimisht i gjejnë 
në shkallën e lartë të mosbesimit në institucionet kompetente. Në këtë kontekst, një 
numër i madh i rasteve që janë denoncuar në stacion policor përfundojnë si ankesa dhe 
nuk merren masa të mëtejshme procedimi; kurse nga ana tjetër, qendrat e punës sociale 
kontribuojnë në rritjen e mosbesimit duke pasur parasysh kohën e pamjaftueshme që 
profesionistët u kushtojnë viktimave, veçanërisht gjatë vlerësimit të rrezikut.38 Sipas një 
shoqate qytetare, arsyeja që kufizon qendrat për punë sociale në trajtimin e raporteve 
anonime është vëllimi i madh i punës, gjegjësisht mungesa e burimeve të mjaftueshme 
njerëzore, si dhe ekipeve speciale për trajtimin e rasteve emergjente. 

Gjithashtu, disa vepra nuk janë fare të inkriminuara, prandaj edhe nuk ka sanksionime 
për autorët e këtyre veprave, kurse për ato vepra ku parashikohet rrethanë cilësuese 
e veprës parësore të kryer në dhunën në familje, vendimet gjyqësore për llojin dhe 
masën e sanksioneve janë shumë të buta.39

Duke ndjekur përmes mediave se si përfundojnë çështjet gjyqësore, qytetarët nuk kanë 
besim tek drejtësia dhe i shohin këto procese si një labirint nga i cili nuk ka rrugëdalje, 
përveç nëse nuk kanë ndonjë lidhje.40

Si rezultat i kësaj, viktimat demotivohen në mënyrë shtesë për të raportuar dhunën 
dhe për të udhëhequr të gjithë procesin në të cilin shpesh përballen me viktimizimin 
(e shumëfishtë), ndërkohë që një politikë e butë kriminale për këtë lloj krimi inkurajon 
autorin që të përsërisë dhunën në të ardhmen. 

Ndërkohë, mbështetja për viktimat e dhunës po bëhet gjithnjë e më e përhapur përmes 
mediave sociale, si për shembull grupet mbështetëse në Facebook, ku gratë viktima 
që janë raportuar në një nga institucionet kompetente shpesh ndajnë përvojat e tyre 
(negative), gjë që kontribuon në rritjen e mosbesimit tek institucionet kompetentët 
dhe dekurajimin e viktimave, por edhe të denoncuesve të mundshëm. 

Privatësia e dhunës është ende një faktor kufizues për të raportuar atë nga palët 
e treta, madje edhe kur bëhet fjalë për raportimin anonim. Qytetarët, pavarësisht 
detyrimit të tyre ligjor, ende nuk e ndjejnë moralisht detyrën për të denoncuar dhunën, 
me fjalë të tjera duke mos dashur të ndërhyjnë në punët private të miqve, fqinjëve, të 
afërmve e të tjerëve. 

37      Intervistë me një përfaqësuese të një shoqate civile.
38      Intervistë me një përfaqësuese të një shoqate civile.
39      Intervistë me një përfaqësuese të një shoqate civile.
40      Intervistë me një avokate.
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Të gjithë të anketuarit janë unanim në mendimin se institucionet shumë rrallë veprojnë 
pas një raportimi nga një palë e tretë, veçanërisht pas një raportimi të bërë në mënyrë 
anonime, edhe pse kanë detyrim ligjor për të vepruar. 

Ndonëse policia është e detyruar të veprojë ndaj një raportimi anonim, nuk e bën këtë 
me arsyetimin se nuk ka të dhëna të mjaftueshme që inspektorët e dhunës në familje 
të mund të dalin në terren.41

Institucionet shpesh nuk i marrin seriozisht denoncuesit dhe dyshojnë se bëhet fjalë për 
një raportim apo denoncim të rremë. Kështu, nuk janë të rralla rastet që denoncuesit të 
dënohen për raportim të rremë, vetëm për shkak se nuk kanë qenë prezent në vendngjarje 
ose për shkak të reagimit të ngadaltë të punonjësve të policisë (ndonjëherë edhe disa orë 
pas raportimit), ndërkohë që ka ndodhur një ndryshim i gjendjes dhe rrethanave. 

Ndaj këtyre denoncimeve nevojitet veprim urgjent i policisë pasi ekziston mundësia 
që situata të rezultojë ose me vrasje ose me ndryshim të situatës dhe rrethanave.42

Numri më i madh i personave të anketuar kishin përvojë në rolin e raportuesit të 
dhunës si palë e tretë, si organizatë e shoqërisë civile, si avokat dhe si person anonim. 
Rastet e dhunës janë të ndryshme, por ajo që i bashkon është sjellja e papërshtatshme 
e zyrtarëve gjatë kohës së denoncimit të dhunës. Madje edhe në rastet kur një 
dëshmitar ose një person tjetër dëshiron të raportojë dhunën në mënyrë anonime, 
policia insiston që të marrë informacione personale për denoncuesin dhe shpesh nuk 
vepron sipas denoncimit, veçanërisht kur bëhet fjalë për raportimet e bëra me telefon.

Nëse ne si shoqatë qytetarësh që punojmë prej kohësh në këtë fushë na thonë se 
nuk mund të denoncojmë dhunën në familje në numrin 192, por duhet të shkojmë 
personalisht në një stacion polior, atëherë çfarë bëhet me qytetarët e tjerë, sidomos 
ata që duan të mbeten anonimë?43

Denoncimi nga një palë e tretë pranohet gjithmonë me rezervë të lartë nga punonjësit 
e policisë dhe shumë shpesh kërkohet raportim i drejtpërdrejtë dhe pëlqimi i viktimës 
(që është një viktimë) për mbrojtjen e tyre në rast veprimi. 

Në një rast të një viktime që përfaqësoj, punonjësit e Qendrës për Punë Sociale më 
thanë se për shkak se nuk kisha një prokurë, nuk mund të denoncoja dhunën në familje 
dhe u detyrova të shpjegoja se të gjithë kanë detyrimin të denoncojnë dhunën në 
familje dhe për këtë arsye nuk kam nevojë për një prokurë (autorizim).44

41      Intervistë me një përfaqësuese të një shoqate civile.
42      Intervistë me një avokate.
43      Intervistë me një përfaqësuese të një shoqate civile.
44       Intervistë me një avokate.
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Rastet e shpeshta në të cilat viktimat e dhunës ndryshojnë mendje për të raportuar 
rastin, respektivisht të fillojnë procedurën kundër autorit të dhunës, në një fazë të 
hershme ose të mëvonshme, ndikon dukshëm në mënyrën se si veprojnë zyrtarët.45 
Edhe pse kjo nuk duhet të jetë argument dyshimi në rastet e dhunës, megjithatë 
përvoja e organizatave të shoqërisë civile që kanë vite që punojnë në këtë problemtikë 
tregon se shpesh ndikon në veprimet e institucioneve. 

Nëse dikush denoncon rrejshëm, institucioni nuk do të ketë pasoja të dëmshme, ndërsa 
nga ana tjetër nëse institucioni nuk vepron pas denoncimit të dhunës në familje, ajo që 
do mbajë pasojat është viktima.46

Një nga arsyet pse raportimet nga palët e treta nuk merren seriozisht nga autoritetet 
është se ata besojnë se nëse vërtet ka dhunë në familje, atëherë vetë viktima do ta 
denoncojë dhe do të kërkojë mënyra për t’u larguar nga shtëpia, gjë që tregon nivelin 
e ulët të ndërgjegjësimit të zyrtarëve në lidhje me këtë çështje.47

Pas raportimit në polici, punonjësja jonë sociale u përball me një humbje kohe të 
panevojshme duke shpjeguar pse viktima nuk ka ardhur personalisht për të raportuar 
dhunën - po sikur të ishte një denoncim i rremë, a ishte e nevojshme që policia të dilte 
menjëherë në terren dhe kështu me radhë. Pas një sqarimi të mundimshëm, policia ka 
vendosur të dalë në terren dhe ka konfirmuar se ka qenë vërtet dhunë dhe janë marrë 
masa për zbardhjen e rastit.48

Nëpërmjet politikës së ndëshkimit për denoncim të rremë, sistemi kryen një lloj 
disiplinimi të qytetarëve, duke ua bërë me dije se për këtë lloj denoncimi duhet të ketë 
prova të forta, të cilat zakonisht nuk varen nga vetë ata, gjë që redukton ndjeshëm 
mundësinë e personit që të raportojë sërish raste të tjera të dhunës ose të inkurajojë 
një person tjetër që të denoncojë.

Në mënyrë që palët e treta të inkurajohen të raportojnë dhunën, duhet të jenë të sigurt 
se raportimi i tyre nuk do t’u shkaktojë dëme dhe se institucionet kompetente do të 
veprojnë ndaj rastit.49

Në raste të caktuara, zyrtarët në institucione e profilizojnë denoncuesin që paraqitet në 
cilësinë e palës së tretë dhe kështu vendosin nëse do t’i besojnë denoncuesit dhe nëse 
vallë do të veprojnë. Nga vlerësimi i vetë denoncuesit varet edhe mënyra e (mos)veprimit 
të institucionit. Nëse institucionet vlerësojnë se personi që raporton më tej nuk do të ishte 

45      Intervistë me një përfaqësuese të një shoqate civile.
46      Intervistë me një avokate.
47      Intervistë me një avokate.
48      Intervistë me një përfaqësuese të një shoqate civile.
49      Intervistë me një përfaqësuese të një shoqate civile.
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këmbëngulës, gjegjësisht nuk do të vazhdonte të ushtronte presione të mëtejshme mbi 
institucionet, ata nuk do të veprojnë ndaj denoncimit.50

Në një rast, një grua kishte raportuar dhunë në familje të kryer ndaj fqinjes së saj. 
Denoncuesja ishte e paarsimuar, injorante dhe nuk dinte të shprehej mirë, pas së cilës 
ajo ishte karakterizuar menjëherë si një person që nuk mund t’i besohej dhe veprimet 
e institucioneve ishin shumë të ngadalta dhe nuk ishin marrë veprimet e nevojshme.51

Edhe në rastet kur një shoqatë civile përfshihet në procedurë në të cilën paraqitet 
në cilësinë e denoncuesit si një palë e tretë ose një person anonim, rasti nuk merr 
gjithmonë trajtimin e duhur nga institucionet.52

Edhe pse Ligji i ri për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në 
familje është miratuar, institucionet tona ende nuk kanë statistika për të gjitha format 
e dhunës dhe statistikisht këto raste i regjistrojnë si raste të dhunës në familje.53

Përkundër detyrimit ligjor, institucionet nuk i regjistrojnë siç duhet të gjithë denoncuesit 
për dhunë me bazë gjinore dhe dhunë në familje. Më konkretisht, institucionet kanë 
statistika jo të plota për dhunën në familje për shkak se një numër i madh raportimesh 
nuk regjistrohen nga ana e tyre, ndërsa për dhunën me bazë gjinore nuk mbajnë fare 
statistika të veçanta, pra përveç dhunës në familje nuk mbajnë statistika për të gjitha 
format e tjera të dhunës. 

Nga Ministria e Punëve të Brendshme na informuan se në bazën e të dhënave nuk 
mund të “njohin” dhunën me bazë gjinore, por vetëm dhunën në familje.54

Sipas përvojave të personave të intervistuar, institucionet kompetente, edhe pse kanë 
mundësi, shumë rrallë e raportojnë dhunën pas marrjes së informacionit. Kështu, 
përfaqësuesit e institucioneve shëndetësore, përkundër obligimit për të raportuar, 
shumë rrallë e bëjnë këtë, e më së shpeshti me kërkesë të viktimës të mos raportohet, 
përveç në rastet kur ka lëndime të rënda trupore. Një nga avokatët e intervistuar ndau 
informacione për raste në qytetet më të vogla të vendit ku punonjësit e qendrave të 
punës sociale, edhe pse në dijeni të rasteve të dhunës në familje, nuk veprojnë ndaj 
tyre. Njëra nga organizatat e shoqërisë civile të intervistuara ka përmendur një rast në 
të cilin denoncimi ka ardhur nga një institucion arsimor, gjegjësisht mësues i një fëmije 
i cili dyshohet se është viktimë, për të cilin është raportuar në qendrën kompetente 
për punë sociale dhe është vepruar në përputhje me rrethanat e ndodhura. 

50        Intervistë me një avokate.
51        Intervistë me një avokate.
52      Intervista me përfaqësuese të organizatave të shoqërisë civile.
53      Intervista me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile.
54      Intervista me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile.
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Në përgjithësi, të gjithë personat e intervistuar theksuan nevojën për më shumë 
fushata për ndërgjegjësimin e qytetarëve për detyrimin për të raportuar dhunën me 
bazë gjinore dhe atë në familje.

Ne kemi nevojë për një fushatë në nivel shtetëror që do të komercializohet mjaftueshëm, 
e aksesueshme për të gjithë qytetarët dhe do të tregojë të gjitha hapat e nevojshëm 
e raportimit.55

Njëkohësisht u konstatua njëzëri nevoja për sensibilizimin më të madh, si dhe 
informimi, trajnimi i vazhdueshëm dhe ngritja e njohurive të zyrtarëve që veprojnë në 
rastet e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje.

Institucionet kompetente që janë në krye të mbrojtjes së personave që përballen me 
dhunë, si policia dhe qendra për punë sociale, duhet të jenë më të vetëdijshëm për 
këtë çështje dhe të hetojnë me themel çdo raportim dhune, pavarësisht nëse vie nga 
një palë e tretë, në mënyrë anonime apo nga vetë viktimat.56

Është e nevojshme të sigurohet specializimi adekuat i punonjësve në institucione 
sepse personat që punojnë në çështjet e dhunës në familje nuk duhet të punojnë 
në fusha të tjera, si dhe të minimizohet ndryshimi i pozitave të punonjësve (përveç 
avancimit), në mënyrë që të garantojnë qëndrueshmërinë e njohurive dhe përvojës së 
fituar, si dhe efektivitetin në veprim.  

55      Intervistë me një avokate.
56      Intervistë me një përfaqësuese të një shoqate civile.
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Stud imet e  rast i t

STUDIMI I RASTIT 1 – ,,NËSE NUK DO TË ISHTE AI, DO TË ISHA UNË“

Rreth orës 02:20 të mëngjesit të sotëm, në shtëpinë familjare në Veles është vrarë 
një polic 40-vjeçar. Sipas informacioneve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
zyrtarët policorë të SPB-së Veles kanë privuar nga liria personin P.I. (23) nga Velesi 
nën dyshimin se ka kryer veprën vrasje me send të mprehtë. Jozyrtarisht bëhet 
fjalë për një ,,dramë dashurie“.57 

Kështu, më 29 shtator 2022, media kishte njoftuar opinionin për rastin e P.I. nga 
Velesi, viktimë e dhunës së gjatë fizike dhe psikologjike në familje nga partneri i 
saj jolegjitim, përndryshe zyrtar policor nga Velesi, të cilin e vrau në një moment 
nervozizmi të madh dhe në gjendje të rrezikshme për jetën, ndërsa ai e kishte 
shtrënguar për qafe për ta mbytur. Më 14 shkurt 2022, pas një aktakuze të dorëzuar 
nga Prokuroria Themelore Publike Veles në Gjykatën Themelore në Veles, është 
mbajtur seanca për veprën penale vrasje në afekt, ku në cilësinë e të pandehurës 
ishte paraqitur viktima P.I.

Aktakuza ishte ngritur me arsyetimin se “Në datën 29.09.2021, në periudhën kohore 
nga ora 1:30 deri në ora 3:00 në shtëpinë familjare ku banonte me bashkëshortin e 
saj jashtëmartesor, tashmë i ndjeri A.R., në Veles, e ka vrarë për një moment pa fajin 
e saj deri në një gjendje nervozizmi të fortë si pasojë e sulmit dhe dhunës në familje 
nga i vrari, e cila e kishte duruar për shumë vite në atë mënyrë që pasi ishte në 
gjendje të dehur, kur ishin kthyer nga gostia, kishte filluar një debat verbal se ishte 
një kurvë, se ajo nuk është një amvise e mirë, kështu që në mënyrë për të parandaluar 
debatin, e pandehura kishte hyrë në dhomën e gjumit për të fjetur, kishte hyrë edhe 
tashmë i vrari kur ajo ishte në gjumë, e kishte kapur për pizhamet, e kishte tërhequr 
dhe grisur dhe pasi e kishte nxjerrë jashtë, në kuzhinë e kishte goditur me grusht në 
vesh, kokë, shpatullën e majtë dhe goditje me shkelma në kofshën e majtë, më pas 
e kishte kapur fuqishëm për qafe dhe kishte filluar ta mbyste nga e cila nuk merrte 
frymë, duke i thënë: ,,Mos, Aleksandër, do të më vrasësh“ dhe më pas në gjendje 
të acaruar të fortë si pasojë e sulmit, ajo ka marrë thikën me një teh 15 cm që 
qëndronte në tavolinë, e cila ishte afër saj dhe i ka shkaktuar një plagë me thikë në 
zonën e zemrës me gjatësi prej 20 cm, për shkak të të cilave çoi në çrregullimin dhe 
ndërprerjen e funksionit të zemrës dhe vdekjen e tani personit të ndjerë”.

57      Sloboden peçat (shtator 2021) Dramë në Veles: Një polic është vrarë, dyshohet partnerja e tij. E disponueshme në:https://www.
slobodenpecat.mk/ljubovna-drama-vo-veles-ubien-policaec-osomnichena-e-negovata-partnerka/

https://www.slobodenpecat.mk/ljubovna-drama-vo-veles-ubien-policaec-osomnichena-e-negovata-partnerka/
https://www.slobodenpecat.mk/ljubovna-drama-vo-veles-ubien-policaec-osomnichena-e-negovata-partnerka/
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Viktima dhe partneri i saj ishin takuar në prill të vitit 2015, kur ajo ishte 16, kurse ai 
34 vjeç. Pas një kohe të shkurtër, partneri i saj kishte filluar të konsumonte në mënyrë 
aktive alkoolin, ishte bërë agresiv dhe fillimisht kishte filluar të ushtronte dhunë 
psikologjike e më pas edhe fizike ndaj tashmë të pandehurës P.I. Dhuna zakonisht 
konsistonte në fyerje, sharje, abuzim fizik, thyerje të sendeve shtëpiake, debate verbale 
etj.

Në procesin gjyqësor e datës 14 shkurt 2022, viktima tregoi se në një rast kur ishte 
rrahur nga partneri i saj, ajo arriti t’i dërgonte një mesazh motrës së partnerit të saj, 
e cila punonte në të njëjtën punë në turne të ndryshme dhe i kërkoi të telefononte 
policinë. Motra e partnerit të saj konfirmoi se ajo kishte marrë mesazhin dhe kishte 
lajmëruar policinë dhe të nesërmen kur e pyeti viktimën nëse kishte ardhur policia tek 
ata, viktima u përgjigj se policia nuk kishte ardhur në shtëpinë e tyre.

Po ashtu, në vetë seancën është theksuar nga një dëshmitar – fqinj i viktimës, se kur 
kanë dëgjuar ndonjë zënkë apo përleshje te ata, janë paraqitur në polici, por personat 
e autorizuar nga SPB-ja nuk kanë dalë asnjëherë në vendin e ngjarjes. Fqinji i viktimës 
e kishte denoncuar personalisht tre herë në polici për ngacmim, por policia nuk ishte 
paraqitur asnjëherë. Viktima deklaroi në seancë se shpesh i kujtohen fjalët e partnerit 
të saj: Unë jam polic, askush nuk më bën dot gjë... Kot raportoni, e shihni që nuk vjen njeri, 
ndaj viktima e ka duruar këtë nga frika e dhunës.

Tri ditë pas mbajtjes së seancës gjyqësore, më 17 shkurt 2022, pasi opinioni ishte 
njoftuar se fqinjët dhe të afërmit kanë raportuar vazhdimisht dhunën, por policia 
nuk kishte vepruar, Prokuroria Themelore Publike Veles ka njoftuar se në SPB Veles 
nuk është raportuar për dhunë në familje nga ana e viktimës. Prokuroria kompetente 
verbalisht ishte njoftuar edhe nga SPB Veles se nga zonja Iloska nuk ishin pranuar kallëzime 
për dhunë në familje të kryer ndaj saj, thonë nga Prokuroria për Fokus.58

Arsyeja kryesore pse viktima nuk e ka denoncuar personalisht dhunën në polici ka 
qenë se partneri i saj ka qenë polic dhe koleg i punonjësve në SPB Veles dhe e ka 
kërcënuar se nëse e denoncon dhunën do ta vrasë me armën e tij zyrtare. Edhe 
pse fqinjët dhe të afërmit e viktimës e kanë denoncuar dhunën në polici, është e 
qartë se policia nuk ka regjistruar denoncimet e palëve të treta, nuk ka vepruar 
sipas denoncimeve dhe ka lejuar që dhuna ndaj kësaj viktime prej shumë kohësh 
të përshkallëzohet.

58      Fokus (2021) Pale nuk ka raportuar dhunë në familje, sipas policisë dhe qendrës për punë sociale. E disponueshme në:: https://
fokus.mk/pale-ne-prijavuvala-semejno-nasilstvo-tvrdat-od-politsija-i-od-sotsijalno/

https://fokus.mk/pale-ne-prijavuvala-semejno-nasilstvo-tvrdat-od-politsija-i-od-sotsijalno/
https://fokus.mk/pale-ne-prijavuvala-semejno-nasilstvo-tvrdat-od-politsija-i-od-sotsijalno/
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„Nuk e dija se çfarë preka me dorë, vetëm shpresoja që ajo që kisha prekur do të më shpëtonte 
jetën. Më vjen shumë keq dhe jam shumë e penduar që për mua humbi një jetë njerëzore, por 
po të mos ishte ai do të isha unë”, deklaroi viktima në gjykimin para Gjykatës Themelore 
në Veles.

Gjykata Themelore në Veles më 15 shkurt 2022 e liroi viktimën nga akuza për shkak se 
vepra për të cilën ajo akuzohet nuk është vepër penale sipas ligjit, gjegjësisht se vepra 
është kryer në mbrojtje të nevojshme nën acarim të fortë dhe se viktima, respektivisht 
e pandehura, e ka kryer veprën në vazhdimësi, pasi është vënë në rrugë pa krye dhe 
në rrezik për jetën e saj.

Nëse Ministria e Punëve të Brendshme, më saktë punonjësit e policisë nga SPB Veles 
do të kishin regjistruar dhe do të kishin vepruar në bazë të denoncimeve të palëve 
të treta, përkatësisht fqinjëve dhe të afërmve të viktimës, ka pasur shumë mundësi 
që dhuna që ajo ka pësuar të mos kishte eskaluar sepse viktima do të kishte pasur 
mbrojtje nga institucionet kompetente.

Në rastin konkret, me mosregjistrimin dhe mosveprimin ndaj denoncimeve të palëve të 
treta, dhuna ndaj kësaj viktime konsiderohet sikur nuk është raportuar sepse si e tillë 
nuk figuron në regjistrat e SPB Veles. Me këtë, nëpunësit policorë e kanë lënë viktimën 
fjalë për fjalë në “mëshirë dhe pamëshirshmëri” të dhunuesit, gjegjësisht e kanë lejuar 
të luftojë për të shpëtuar jetën e saj në dëm të jetës së tij. Nëse viktima nuk do të 
arrinte të mbrohej, ajo do të përfundonte si një rast tjetër në statistikat e femicideve. 

Po ashtu, me mosveprimin e nëpunësve policorë të SPB-së Veles, viktima jo vetëm 
që mbeti e pambrojtur nga institucionet kompetente, por u detyrua të zhvillojë një 
betejë juridike disa mujore me organet shtetërore për të hedhur poshtë aktakuzën e 
Prokurorisë Themelore Publike Veles, e cila deri në momentin e fundit e akuzonte për 
kryerjen e veprës penale Vrasje në afekt. 
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STUDIMI I RASTIT 2 – NDËSHKIM PËR DENONCIM TË RREMË

Një avokate nga Shkupi, e cila për një kohë të gjatë i përfaqëson viktimat e dhunës në 
familje, ka raportuar për një rast të rrezikut të dhunës ndaj një pale që ajo përfaqëson, e 
cila tashmë ka qenë viktimë e dhunës në familje dhe për të cilën aktualisht po zhvillohet 
procedura e shkurorëzimit. Autori ka abuzuar vazhdimisht me viktimën gjatë marrjes së 
fëmijëve, në disa raste duke e futur me forcë dhe duke e mbyllur viktimën në shtëpi, 
duke mos e lejuar të dalë apo të telefonojë askënd. Në këto situata, viktima shpesh ka 
ndodhur që t’i nënshtrohet dhunës fizike dhe psikologjike, duke marrë kërcënime nga 
dhunuesi se nuk do t’ia japë fëmijët e saj. 

Në një nga këto situata kur ishte dashur të merr fëmijët nga shtëpia e autorit, avokati 
i viktimës ka lajmëruar policinë në numrin 192 për të denoncuar rrezikun e dhunës 
në dorëzimin e fëmijëve, për të mos përshkallëzuar në nivele më të larta. Kërkesa e 
avokatit drejtuar policisë ishte që dikush të patrullonte në momentin e dorëzimit të 
fëmijëve, duke përmendur një histori dhune dhe rrezikun e lartë për të përsëritur një 
sjellje të tillë nga autori. Me rastin e denoncimit të rastit, avokatja fillimisht ishte tallur 
nga nëpunësi policor për veprimet e saj, të cilat kanë qenë ndërhyrje të pahijshme në 
punët e të tjerëve, po ashtu është akuzuar se ka sajuar të gjithë situatën, duke marrë 
parasysh faktin se nuk ndodhet në vendngjarje. Si verdikt përfundimtar, avokatja ishte 
gjobitur për denoncim të rremë dhe duhej të paguante një gjobë për shkak se ajo nuk 
ishte në vendin e ngjarjes dhe për këtë arsye nuk ishte kompetente për të raportuar 
rastin.

Kjo do të thotë se policia me mosveprimin e saj ka injoruar dhunën ndaj viktimës, 
e cila është ushtruar për një kohë të gjatë, nuk ka marrë masa për të parandaluar 
ndonjë dhunë të re që ka pasur shumë mundësi të ndodhë duke marrë parasysh 
ngjarje të tjera dhe nuk ka vepruar ndaj denoncimit të bërë të palës së tretë, 
gjegjësisht avokates. 

Policia ka detyrimin ligjor të parandalojë dhunën në familje sa herë që ka të dhëna se 
ajo ka ndodhur ose do të ndodhë dhe nuk duhet të injorojë raportet e palëve të treta, të 
cilët janë gjithashtu të detyruar të raportojnë kur ka indicie të dhunës në familje. Në këtë 
rast, policia jo vetëm që nuk iu përgjigj një denoncimi të palës së tretë, por edhe mori 
masa për sanksionimin e avokates, gjë që kontribuon në dekurajimin e palëve të treta në 
të ardhmen, përfshirë avokatët, nga përfaqësimi i viktimave, aq më pak për të raportuar 
dhunën kur viktimat nuk janë në gjendje, nga frika se do të sanksionohen për veprimet e 
tyre dhe se nuk do të kenë fondet e nevojshme për të paguar gjobën. Në rastet kur palët 
e treta raportojnë dyshime për dhunë në familje, policia është e detyruar të marrë masa, 
përkatësisht të kontrollojë nëse dyshimet janë të bazuara. Me praktikën e sanksionimit të 
denoncuesve për denoncim të rremë dhe mosveprimit të policisë, pasojat më të mëdha të 
dëmshme i pësojnë vetë viktimat e dhunës.
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STUDIMI I RASTIT 3 – PËR ÇFARË SHËRBEN NUMRI 192?

Një punonjëse e një institucioni shëndetësor ka raportuar në Komitetin e Helsinkit për 
të Drejtat e Njeriut se punonjësja e tyre nuk është paraqitur në punë për një muaj dhe 
kur kanë tentuar ta kontaktojnë me telefon, ajo nuk ka qenë e disponueshme. Në një 
bisedë me denoncuesen, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut është njoftuar se 
punonjësja ishte paraqitur disa herë në punë me lëndime të dukshme trupore, kurse 
pas përfundimit të pushimit të lehonisë, bashkëshorti i saj kishte insistuar që ajo të 
japë dorëheqje nga vendi i punës.

Të shqetësuar dhe nën dyshimin serioz se viktima po vuan dhe përjeton dhunë fizike 
dhe psikologjike në shtëpinë e saj, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut ka 
denoncuar rastin në polici në numrin 192, pasi drejtuesi i institucionit shëndetësor 
nuk ka dashur që institucioni të ndërhyjë në këtë rast. Për ta bërë këtë, denoncueses 
(përfaqësuese e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut) i nevojiteshin katër 
përpjekje për të kontaktuar me një nëpunës policie sepse linja ishte e zënë gjatë 
përpjekjes së parë, kurse në përpjekjen e dytë dhe të tretë askush nuk iu përgjigj 
thirrjes. Nëpunësja që iu përgjigj thirrjes fillimisht kishte menduar se përfaqësuesja 
e shoqërisë civile donte të denonconte një person të zhdukur, ndaj pasi nëpunëses 
së policisë iu shpjegua sërish se bëhej fjalë për indikacione të rënda të dhunës në 
familje, nëpunësja kërkoi kohë për t’u konsultuar me kolegët. Pas disa minutash pritje, 
nëpunësja ka njoftuar se rasti duhet të raportohet personalisht në stacionin policor. 
Si përgjigje, denoncuesja kërkoi shpjegim për arsyet se pse raportimi nuk mund të 
sigurohej përmes numrit 192, veçanërisht duke pasur parasysh se raportimi për 
dhunën në familje mund të dorëzohej edhe në mënyrë anonime. Një koleg i nëpunëses 
që ka marrë përsipër bisedën telefonike ka sqaruar se kjo ka qenë një ngjarje në të 
cilën denoncuesja nuk është e pranishme, ndaj ai ka insistuar që denoncuesja të 
shkojë në stacion policor dhe të japë deklaratë me shkrim. Në pyetjen e denoncueses 
nëse policia do të veprojë sipas denoncimit dhe deklaratës së dhënë me telefon në 
numrin 192, nëpunësi policor është përgjigjur se policia nuk do të veprojë, veçanërisht 
për shkak se punonjësit e 192 nuk mund të japin urdhër për të vepruar në stacionin 
kompetent policor. 

Meqë denoncuesja kishte këmbëngulur që denoncimi të regjistrohej dhe të procedohej 
përmes thirrjes në numrin 192, ajo kishte vazhduar të kontaktonte me punonjës të tjerë 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme për të gjetur një zgjidhje për problemin që kishte 
hasur me nëpunësit për kontakt në numrin 192. Në një bisedë me punonjës të tjerë të 
Ministrisë, denoncueses i është thënë se ka dallim mes denoncimit të dhunës nga vetë 
viktima apo një personi të tretë, për të cilin shpjegim punonjësit e policisë nuk kanë pasur
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një arsyetim specifik, por kanë vendosur të kontrollojnë me nëpunësit e numrit 192 lidhur 
me faktin, nëse një ngjarje e tillë mund të raportohet përmes telefonit ose nëse kërkohet 
një deklaratë me shkrim në një stacion policor. Menjëherë pas kësaj bisede, një punonjëse 
e Ministrisë e njoftoi denoncuesen se ishte një keqkuptim dhe e drejtoi në një numër tjetër 
telefoni ku mund të bënte denoncimin. Pasi denoncuesja ka telefonuar në numrin e dhënë, 
punonjësja nga aty është njoftuar njoftuar se policia nuk mund të veprojë nëse nuk ka vepër 
penale, gjegjësisht nuk ka palë të dëmtuar. Denoncuesja ishte detyrua sërish t’i shpjegonte 
policisë se bëhej fjalë për indikacione të rënda të dhunës në familje, të cilat policia ishte e 
detyruar t’i hetonte. Pas disa minutash bindje, policia kishte vendosur të dërgojë një ekip 
në terren dhe të kontrollojë se në çfarë gjendje ishte gruaja. 

Me këtë veprim dhe sjellje, Ministria e Punëve të Brendshme ka treguar se nuk 
ka mjaft ekspertizë dhe sensibilizim të punonjësve që punojnë në numrin 192, të 
cilët zakonisht janë kontakti i parë që kanë viktimat dhe palët e treta që duan të 
raportojnë dhunën me bazë gjinore dhe atë në familje. Për më tepër, Ministria 
ka treguar se bën dallimin nëse dhuna është raportuar nga vetë viktima apo 
nga një palë e tretë, gjë që nuk duhet të jetë kështu. Domethënë, çdo qytetar ka 
detyrim ligjor të denoncojë dhunën në familje dhe ligji nuk bën dallim nëse dhuna 
raportohet nga viktima apo nga një palë e tretë, veçanërisht sepse viktima, për 
shkak të cenueshmërisë së saj, jo gjithmonë është në gjendje të raportojë dhunën 
pa ndërmjetësimin e ndonjë personi tjetër. Gjithashtu, me refuzimin e pranimit të 
denoncimit në numrin e telefonit 192, gjegjësisht me këmbënguljen e policisë që 
denoncuesja duhet të vijë personalisht në stacion policor dhe të japë deklaratë me 
shkrim, krijohet një pengesë që mund t›i pengojë denoncuesit, gjegjësisht palët 
e treta që të raportojnë dhunën, dhe në të njëjtën kohë rrit edhe mosbesimin që 
qytetarët kanë ndaj institucioneve si mekanizma mbrojtës ndaj dhunës me bazë 
gjinore dhe dhunës në familje. Së fundi, policia nuk guxon të supozojë nëse kishte 
ndonjë vepër penale në rastin konkret për të vepruar, gjegjësisht nuk guxon të 
supozojë nëse viktima do të pranojë apo jo nëse ka pasur dhunë ndaj saj.

Çdo dyshim për dhunë në familje duhet të hetohet nga policia për të parandaluar dhe 
mbrojtur viktimën, veçanërisht në situatat kur ka viktima që tashmë janë përballur 
me dhunë në familje. Mosveprimi i policisë mund të ketë pasoja të dëmshme për 
viktimën, ndërsa veprimi në situata kur nuk ka shenja të konfirmuara të dhunës në 
familje ose që vetë viktima nuk dëshiron ta pranojë atë, nuk shkakton pasoja të 
dëmshme për askënd. 
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KONKLUZIONE
Korniza ligjore është në përputhje me standardet ndërkombëtare për mbrojtjen nga 
dhuna me bazë gjinore, duke përfshirë edhe pjesën e raportimit nga palët e treta. 
Barrierat gjatë raportimit lindin për shkak të zbatimit joadekuat të legjislacionit nga 
ana e institucioneve kompetente. Edhe pse Ligji i ri për parandalim dhe mbrojtje nga 
dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje është miratuar më shumë se një vit më parë, 
nuk janë miratuar të gjitha aktet nënligjore dhe procedurat operative të nevojshme për 
zbatimin e suksesshëm të tij.

Konkluzioni i përgjithshëm është se qytetarët kanë shkallë të lartë të mosbesimit 
në lidhje me veprimet e institucioneve kompetente, përfshirë policinë, qendrat për 
punë sociale, gjyqësorin, gjë që ndikon dukshëm që qytetarët të demotivohen për të 
raportuar dhunën. 

Ende ekziston një shkallë e ulët ndërgjegjësimi te qytetarët se të gjithë kanë detyrimin 
për të raportuar dhunën në familje, aq më pak edhe fakti se kjo është e rregulluar me 
ligj. Qytetarët ende e trajtojnë dhunën në familje si një çështje private, jashtë sferës 
së jetës publike. Prandaj, raportimi i dhunës në pozitën e palës së tretë konsiderohet 
ndërhyrje në jetën e tjetrit. 

Numri 192, i cili është i dedikuar për veprime urgjente të policisë, nuk është gjithmonë 
në dispozicion të qytetarëve. Njerëzit që duan të raportojnë një rast dhune shpesh 
detyrohen të jenë këmbëngulës dhe të bëjnë shumë përpjekje që dikush t’i përgjigjet 
thirrjes. Për më tepër, zyrtarët që u përgjigjen thirrjeve nuk janë gjithmonë mjaftueshëm 
profesionistë për të komunikuar me personat që raportojnë dhunë. Shumë shpesh, 
zyrtarët nuk janë të vetëdijshëm për çështjen e dhunës me bazë gjinore, të udhëhequr 
nga stereotipet për rolet tradicionale gjinore. Rrotullimi i vazhdueshëm i punonjësve 
në pozicione të ndryshme pune, në fusha të ndryshme, nuk lejon një vazhdimësi të 
punës dhe qëndrueshmëri të njohurive të përvetësuara. 

Sipas të dhënave të marra nga ky hulumtim, punonjësit e policisë nuk veprojnë ndaj 
denoncimeve anonime për dhunë, me arsyetim të pabazuar se nuk kanë të dhëna të 
mjaftueshme apo bazë ligjore që inspektorët e dhunës në familje të dalin në terren. 
Në këtë mënyrë, ato ndërlikojnë procesin e raportimit dhe shpesh pengojnë njerëzit 
që duan të raportojnë një rast dhune. 
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Denoncimet nga palët e treta shpesh nuk merren seriozisht, përveç nëse rasti përfshin 
një organizatë të shoqërisë civile ose një avokat që punon në këtë fushë, gjë që 
tregon për trajtimin e pabarabartë të qytetarëve nga institucionet kompetente, dhe 
rrjedhimisht aksesin në mbrojtje. Si rezultat, qytetarët shpesh i shohin organizatat e 
shoqërisë civile si ndërmjetës në raportimin e rasteve dhe komunikimin me institucionet. 
Megjithatë, edhe në rastet kur një organizatë e shoqërisë civile apo një avokat arrin të 
raportojë një rast, e gjithë procedura është shoqëruar shpesh me barriera të shumta. 
Një nga problemet me të cilat ballafaqohen denoncuesit është rreziku i dënimit për 
denoncim të rrejshëm, gjë që i dekurajon dukshëm ata të kontaktojnë institucionet 
kompetente. 

Është konstatuar trajtim i vonuar ndaj denoncimeve për dhunë nga ana e punonjësve 
të policisë, gjë që sjell rrezik serioz për viktimën, ku ekziston mundësia që situata të 
përshkallëzohet me vrasje ose të ndryshojë situata apo rrethanat, gjegjësisht viktima 
të dekurajohet nga denoncimi i autorit të dhunës. 

Denoncimet nga palët e treta jo gjithmonë regjistrohen nga institucionet kompetente, 
gjë që mund të ndikojë në rrjedhën dhe rezultatin e mëtejshëm të procedurës. Kjo 
krijon probleme për viktimat, sidomos në proceset gjyqësore, gjegjësisht ata nuk kanë 
prova se dhuna është raportuar.

Përkundër detyrimit ligjor, institucionet jo gjithmonë e raportojnë dhunën në bazë 
të detyrës zyrtare me dijeninë e tyre, me përjashtim të rasteve që janë pasqyruar 
nga media apo ku ka lëndime të rënda trupore të viktimës. Gjithashtu, institucionet 
shëndetësore nuk e raportojnë dhunën me kërkesë të viktimave, gjë që tregon 
mosbesimin e tyre ndaj institucioneve që kanë obligim t’i mbrojnë ato. 

Institucionet nuk janë të disponueshme për raportimin e dhunës nga personat me 
aftësi të kufizuara që nuk është në përputhje me parimin e përshtatjes adekuate të 
masave, aktiviteteve dhe shërbimeve për viktimat e dhunës me nevojat specifike të 
grave me aftësi të kufizuara.

Politika e butë penale, respektivisht sanksionimi i pamjaftueshëm i autorëve të dhunës 
në familje, si dhe joefikasiteti i sistemit gjyqësor dhe zvarritja e proceseve gjyqësore 
në rastet e dhunës, ndërlikon dhe kufizon aksesin në drejtësi për viktimat, gjë që më 
tej ndikon negativisht në vetë procesin e raportimit.  
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REKOMANDIME
1. PËR TË GJITHË AKTORËT/PALËT:

• Respektim të përpiktë të legjislacionit dhe detyrimeve të parashikuara nga ligji dhe 
standardet ndërkombëtare;

• Miratimi urgjent i të gjitha akteve nënligjore dhe procedurave operative të nevojshme për 
zbatimin e suksesshëm të ligjit;

• Të merren masa dhe aktivitete për të parandaluar çdo veprim të dhunës me bazë gjinore 
dhe dhunës në familje;

• Veprim urgjent në procedurat për dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje, duke 
kushtuar vëmendjen e duhur interesave dhe nevojave të viktimës;

•  Veprimi në bazë të detyrës zyrtare dhe marrja e masave të duhura sa herë që institucioni 
është në dijeni se një viktimë pëson dhunë bazuar në gjini dhe dhunë në familje; 

• Gjatë marrjes së masave dhe aktiviteteve, të merren parasysh pasojat që ka dhuna me bazë 
gjinore në kategoritë e cenueshme të grave (si shtatzënat, gratë me fëmijë dhe fëmijët me 
aftësi të kufizuara, nënat beqare, gratë me aftësi të kufizuara, gratë nga zonat rurale, gratë 
me kushte të vështira materiale, etj.);

• Marrja e masave, aktiviteteve dhe shërbimeve për viktimat e dhunës me bazë gjinore 
dhe dhunës në familje, të cilat do t’u përshtaten nevojave specifike të grave me aftësi të 
kufizuara. Kjo nënkupton përshtatjen adekuate të institucioneve kompetente që personat 
me aftësi të kufizuara të raportojnë dhunën; për shembull, duke ofruar përkthyes, akses 
fizik, informacion të disponueshëm sipas alfabetit Braille, etj.;

• Marrja e masave parandaluese për të rritur ndërgjegjësimin për të gjitha format e dhunës 
me bazë gjinore, promovimin e barazisë gjinore dhe eliminimin e stereotipeve gjinore të 
bazuara në kulturën, zakonet, besimet, traditat dhe praktikat e tjera të bazuara në idenë e 
barazisë gjinore të grave dhe burrave;

• Formimin e një sistemi për publikimin e rregullt të informacionit mbi masat e sigurisë, 
këshillat dhe informacionet e tjera të dobishme për parandalimin e dhunës;

• Gjetja e zgjidhjeve kreative dhe alternative për raportimin e dhunës, veçanërisht përmes 
veglave/pajisjeve online;

• Sanksionimi adekuat i autorëve të dhunës në familje, forcimi i efikasitetit të sistemit 
gjyqësor dhe respektimi i urgjencës së procedurave për mbrojtje nga dhuna në familje nga 
ana e gjykatave;

• Sigurimi i aksesit të papenguar dhe të pakufizuar në drejtësi për viktimat e dhunës me bazë 
gjinore dhe dhunës në familje;

• Realizimi i fushatave publike për një audiencë më të gjerë për ndërgjegjësimin e qytetarëve 
për fenomenin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, pasojat e dëmshme që 
rrjedhin nga këto forma të dhunës, mundësitë dhe hapat e raportimit, duke përfshirë 
mënyrën e raportimit tek institucionet kompetente, si dhe njohja e tyre me detyrimin e 
raportimit dhe rëndësinë e përfshirjes së tyre në cilësinë e palës së tretë.
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2. PËR MINISTRINË E PUNËVE TË BRENDSHME 
     DHE NËPUNËSIT POLICORË:

• Njohja me dispozitat ligjore dhe zbatimi i duhur i tyre në punën e tyre të përditshme, 
pa hapësirë   për interpretime të ndryshme ndërmjet punonjësve të ndryshëm të policisë;

• Zbatimi i edukimit fillestar dhe të vazhdueshëm për punonjësit e policisë për kryerjen e 
detyrave në kompetencën e tyre për dhunën me bazë gjinore ndaj grave dhe dhunën në 
familje dhe sensibilizimin e tyre;

• Zbatimi i edukimit të vazhdueshëm të punonjësve të policisë për trajtimin e duhur dhe 
pasojat e dhunës me bazë gjinore që kanë mbi grupet e cenueshme të grave;

• Specializimi i punonjësve që ofron qëndrueshmëri të njohurive të përvetësuara dhe 
minimizimin e ndryshimeve në pozicionet e punës në këtë fushë, me përjashtim të 
situatave të avancimit në pozitë;

• Monitorimi dhe analizimi i situatës me dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje 
dhe marrjen e masave urgjente dhe adekuate për mbrojtjen e viktimave në përputhje me 
situatën;

• Regjistrimi dhe evidentimi i saktë i të gjitha rasteve të raportuara të dhunës me bazë 
gjinore dhe dhunës në familje;

• Implementimi i një praktike të unifikuar për trajtimin e raportimeve të dhunës me bazë 
gjinore dhe dhunës në familje;

• Veprimi ndaj raportimeve anonime dhe raportimeve nga palët e treta për dhunën me 
bazë gjinore dhe dhunën në familje dhe trajtimin e tyre në të njëjtën mënyrë sikur 
raportimet nga vetë viktimat;

• Veprimi ndaj raportimeve anonime dhe raportimeve nga palët e treta për dhunën me 
bazë gjinore dhe dhunën në familje në numrin 192 dhe edukimin e vazhdueshëm të 
punonjësve që korrespondojnë me numrin 192 për dhunën me bazë gjinore dhe dhunën 
në familje, si dhe sensibilizimi i tyre;

• Veprimi i menjëhershëm dhe në kohë i punonjësve të policisë sa herë që raportohet 
për dhunë me bazë gjinore dhe dhunë në familje, me qëllim eliminimin e rrezikut të 
menjëhershëm dhe serioz për jetën dhe integritetin fizik dhe psikologjik të viktimës dhe 
familjarëve të saj;

• Veprimi i menjëhershëm dhe në kohë i punonjësve të policisë sa herë që raportohet se 
dhuna ndaj viktimës ka shumë gjasa të ndodhë, duke pasur parasysh historikun e dhunës, 
për të parandaluar pasoja të mundshme të dëmshme për viktimën.

3. PËR MINISTRINË E PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE 
     DHE QENDRAT PËR PUNË SOCIALE: 

• Njohja me dispozitat ligjore dhe zbatimi i duhur i tyre në punën e tyre të përditshme, 
pa hapësirë   për interpretime të ndryshme ndërmjet punonjësve të ndryshëm qendrave 
për punë sociale;

• Zbatimi i edukimit fillestar dhe të vazhdueshëm për punonjësit e qendrave për punë 
sociale për kryerjen e detyrave në kompetencën e tyre për dhunën me bazë gjinore ndaj 
grave dhe dhunën në familje dhe sensibilizimin e tyre;
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• Specializimi i punonjësve që ofron qëndrueshmëri të njohurive të përvetësuara dhe 
minimizimin e ndryshimeve në pozicionet e punës në këtë fushë, me përjashtim të 
situatave të avancimit në pozitë. Gjithashtu, punonjësit që do të kenë specializim dhe do 
të punojnë në trajtimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, nuk 
duhet të punojnë në fusha të tjera të mbrojtjes sociale;

• Monitorimi dhe analizimi i situatës me dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje 
dhe marrjen e masave urgjente dhe adekuate për mbrojtjen e viktimave në përputhje me 
situatën;

• Implementimi i një praktike të unifikuar për trajtimin e raportimeve të dhunës me bazë 
gjinore dhe dhunës në familje;

• Veprimi ndaj raportimeve anonime dhe raportimeve nga palë të treta për dhunën me 
bazë gjinore ndaj grave dhe dhunën në familje;

• Veprimi i menjëhershëm dhe në kohë i punonjësve të qendrave sociale sa herë që 
raportohet për dhunë me bazë gjinore dhe dhunë në familje, me qëllim eliminimin e 
rrezikut të menjëhershëm dhe serioz për jetën dhe integritetin fizik dhe psikologjik të 
viktimës dhe familjarëve të saj;

• Veprimi i menjëhershëm dhe në kohë i punonjësve të qendrave për punë sociale sa herë 
që raportohet se dhuna ndaj viktimës ka shumë gjasa të ndodhë, duke pasur parasysh 
historikun e dhunës, për të parandaluar pasoja të mundshme të dëmshme për viktimën.

4. PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË 
     DHE PUNONJËSIT SHËNDETËSORË:

• Njohja me dispozitat ligjore dhe zbatimi i duhur i tyre në punën e tyre të përditshme, 
pa hapësirë   për interpretime të ndryshme ndërmjet institucioneve të ndryshme dhe 
punonjësve të ndryshëm shëndetësorë;

• Zbatimi i edukimit fillestar dhe të vazhdueshëm për institucionet shëndetësore dhe 
profesionistët shëndetësorë për zbulimin e hershëm, kujdesin dhe ndihmën ndaj grave 
viktima të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje;

• Zbatimi i edukimit të vazhdueshëm për institucionet shëndetësore dhe profesionistët 
shëndetësorë mbi veprimet e duhura dhe pasojat e dhunës me bazë gjinore mbi grupet 
e cenueshme të grave;

• Monitorimi dhe analiza e situatës me dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje, 
bazuar në të dhënat e Sistemit kombëtar të regjistrimeve elektronike në shëndetësi;

• Informimi i publikut dhe i profesionistëve shëndetësorë për disponueshmërinë e 
shërbimeve ekzistuese për trajtimin dhe mbështetjen e grave viktima të dhunës me bazë 
gjinore dhe dhunës në familje;

• Respektimi i detyrës së institucionit shëndetësor dhe punonjësve shëndetësorë që 
menjëherë të marrin masa për mbrojtjen e viktimës, në veçanti për t’i informuar viktimat 
për të drejtat e tyre, procedurën e mbrojtjes dhe shërbimet e ndihmës dhe mbështetjes 
në dispozicion. 
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