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Monitorimi i zbatimit të Ligjit për parandalim, ndalim dhe mbrojtje nga dhuna në 

familje është në kuadër të projektit të Rrjeti nacional kundër dhunës ndaj femrave 

dhe dhunës familjare "Ndalimi i dhunës ndaj grave në përputhje me standardet e 

BE-së", që është zbatuar me mbështetjen e Fondacionit suedez Kvinna till Kvinna. 

 

Qëllimi kryesor i projektit është krijimi i një kornize efektive ligjore dhe një sistem 

për mbrojtje dhe mbështetje të grave nga të gjitha forma të dhunës në përputhje 

me Konventën e Këshillit të Evropës për ndalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj 

grave dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit). 
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Hyrje 
 

Qëllimi i këtij raporti është që të japë një shqyrtim të zbatimit të 

deritanishëm të Ligjit për parandalim, ndalim dhe mbrojtje nga dhuna në familje 

(LPNMDHF) dhe bën përpjekje për t'iu përgjigjur çështjes së efektivitetit të tij. 

Nevoja për përgatitjen e këtij raporti del kryesisht nga fakti se bëhet fjalë 

për një ligj që është promovuar si një risi në sistemin e mbrojtjes nga dhuna në 

familje, që duhej të sigurojë një mbrojtje efektive të viktimave, dhe të garantojë 

një veprim të koordinuar të institucioneve. Numri i madh i rasteve kur institucionet 

nuk kanë arritur të sigurojnë mbrojtje dhe që ishin të publikuara nga mediat edhe 

nga shoqatat e qytetarëve që punojnë në fushën e dhunës në familje, gjithashtu e 

theksuan nevojën për analizën e funksionimit të këtij ligji. 

Mungesa e një raporti të tillë të përgatitur nga ana e institucioneve e 

imponoi nevojën për përgatitjen e tij nga ana e shoqatave të qytetarëve që 

punojnë në fushën e parandalimit dhe mbrojtjes nga dhuna në familje. 

Raporti jep të dhëna mbi veprimet e ndërmarra nga ana e institucioneve 

në periudhën nga data 1.1.2015 deri më datën 31.05.2016 përmes përgjigjeve të 

marra mbi kërkesat për informacione të karakterit publik, përmes rasteve të 

udhëhequra nga shoqatat e qytetarëve, përmes raporteve në dispozicion dhe 

analizave të bëra nga organizatat e qytetarëve. Në mënyrë shtesë janë shfrytëzuar 

edhe të dhënat të përcaktuara në draft raportin e gjashtë periodik mbi Konventën 

për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave dhe të dhënat në 

dispozicion përmes raporteve dhe analizave të Entit shtetëror për statistikë. Mbi 

bazën e kësaj, raporti jep një vlerësim për funksionimin e deritanishëm të Ligjit për 

parandalim, ndalim dhe mbrojtje nga dhuna në familje, si dhe të gjithë sistemit për 

mbrojtje të grave që janë viktima të dhunës në familje si një pjesë të 

domosdoshme në vlerësimin e funksionimit të këtij ligji. 

Pra, raporti jep konkluzione dhe rekomandime të përgjithshme, por edhe 

konkrete për ndryshimin e këtij vendimi ligjor dhe sistemit për mbrojtje që duhet 

të mundësojë efikasitet më të madh në zbatimin e kornizës ligjore lidhur me 

mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. 
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Metodologji 
 

Për përgatitjen e analizës ishte përdorur një qasje cilësore dhe 

kuantitative. Qasja cilësore ka përfshirë intervista me 30 gra viktima të dhunës në 

familje, dy fokus grupe me 13 organizata të qytetarëve që ofrojnë shërbime për 

viktimat e dhunës në familje - një me shoqata që ofrojnë ndihmë psiko-sociale dhe 

mbështetje, një me shoqata që ofrojnë ndihmë juridike falas. Në këtë mënyrë në 

raportin janë përfshirë të dhënat dhe përvojat e viktimave të dhunës në familje në 

një ballafaqim të drejtpërdrejtë me sistemin që duhet t’u  sigurojë mbrojtje, si dhe 

të dhënat dhe përvojat nga shoqatat të qytetarëve relevante që ofrojnë ndihmë 

juridike dhe psiko-sociale për viktimat e dhunës në familje. Duke përdorur qasjen 

cilësore janë marrë informacione për përvojat e palëve të prekura nga funksionimi 

i sistemit për mbrojtjen nga dhuna në familje. 

Intervista e grave viktima të dhunës në familje nga qytete të ndryshme të 

vendit (Shkupi, Shtipi, Tetova, Makedonski Brod, dhe Struga) ka përfshirë përvojat 

e tyre të sistemit për mbrojtje nga dhuna në familje, duke përfshirë edhe përvojat 

nga paraqitja në Ministrinë e Punëve të Brendshme, qendrat për punë sociale dhe 

shoqatat e qytetarëve. Intervistat i kanë përfshirë edhe përvojat e viktimave nga 

vendimi i gjykatave  në rastet kur është kërkuar një masë të përkohshme për 

mbrojtje nga dhuna në familje dhe përvojat e zbatimit të masave kur ato kanë 

qenë të shqiptuara nga gjykata. 

Në fokus grupin e shoqatave të qytetarëve që ofrojnë ndihmë juridike falas 

viktimave të dhunës në familje, që u mbajt më datën 07.06.2016, kanë marrë pjesë 

përfaqësuesit e shoqatave të mëposhtme: Shoqata e Juristeve të Rinj të 

Maqedonisë, Asociacioni për Edukim Shëndetësor dhe Hulumtime HERA, OJQ-

Zgjedhje -Strumicë, Shoqata për emancipim, solidaritet dhe barazi të grave ESE, 

Eko- Shtip dhe Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut në Republikën e 

Maqedonisë. 

Në fokus grupin e shoqatave të qytetarëve që ofrojnë ndihmë psiko-sociale 

viktimave të dhunës në familje, që u mbajt më datën 13.07.2016, kanë marrë pjesë 

9 përfaqësues të shoqatave të mëposhtme: Qendra e krizave "Shpresa", Këshilli 

Kombëtar i Barazisë Gjinore, Organizata e grave të Shkupit, HERA - Qendra e parë 

familjare, Ambrela, Organizata e nënave të vetme - "Një mundet". Fokus grupet 

janë udhëhequr sipas një  pyetësori të përgatitur më parë, dhe të dhënat dhe 

konstatimet e fituara nga shoqatat e qytetareve janë përfshirë në këtë raport. 
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Në punëtorinë tematike, ku morën pjesë përfaqësues të institucioneve 

relevante ( nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e Punëve të 

Brendshme, Ministria e Shëndetësisë, Qendra ndërkomunale për Punë Sociale- 

Shkup, Gjykata Themelore Shkup, Avokati i Popullit) u mbajt më datën 18.11.2016. 

Pjesëmarrësit e punëtorisë tematike patën mundësi të japin mendimin e tyre / 

pikëpamjet mbi konkluzionet e këtij raporti dhe rekomandimet, të mbështetur nga 

burime / dëshmi nga përvoja dhe veprimi në fushën e mbrojtjes dhe parandalimit 

të dhunës në familje. Të dhënat dhe konstatimet e marra nga institucionet janë 

përfshirë në këtë raport. 

Qasja kuantitative përfshin përdorimin e kërkesave për qasje të lirë deri 

tek informacionet me karakter publik deri tek institucionet relevante, përkatësisht  

kërkimi i informacioneve për numrin e rasteve të procedurave të iniciuara për 

shqiptimin e masave të përkohshme për mbrojtjen nga dhuna në familje, numrin e 

vendimeve pozitive dhe negative nga ana e gjykatave dhe kohëzgjatjen e 

procedurave, kërkesa për informacione deri te Ministria e Punës dhe Politikës 

sociale dhe Ministria e Punëve të Brendshme për numrin dhe strukturën gjinore të 

viktimave të paraqitura, si dhe për masat e ndërmarra për mbrojtjen e viktimave, 

për kërkesat për informacione deri te Ministria e Drejtësisë për numrin e 

kërkesave për ndihmën juridike falas të viktimave të dhunës në familje për inicimin 

e procedurave gjyqësore për shqiptimin e masave të përkohshme për mbrojtje nga 

dhuna në familje dhe për numrin e kërkesave të aprovuara. Përgjigje nuk është 

marrë nga gjykatat themelore në Manastir dhe Tetovë, si dhe nga Ministria e 

Shëndetësisë. 

Përgjigjet e marra nuk i kanë përmbajtur të gjitha të dhënat të nevojshme 

për shkak të mungesës së një sistemi të përshtatshëm për të gjeneruar të dhënat 

statistikore përmes të cilit do të ndiqet veprimi i institucioneve.  

Analiza përfshin periudhën nga fillimi i zbatimit të ligjit, d.m.th periudha 

nga data 1.1.2015 deri më datën 31.05.2016 vit. 
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Kornizë Juridike 

1. Kornizë juridike ndërkombëtare 

1.1 Kombet e Bashkuara 

Përmbajtja e Deklaratës Universale e të Drejtave të Njeriut1 nënkupton se 

të gjitha të drejtat dhe liritë të miratuara me të njëjtën i përkasin çdo personi pa 

diskriminim. Parimi i barazisë dhe mbrojtjes nga diskriminimi janë të rëndësishme 

për mbrojtjen ndërkombëtare e të drejtave dhe lirive. 

Nga aspekti  i mbrojtjes nga dhuna ndaj  grave dhe dhunës me bazë gjinore 

veçanërisht të  rëndësishme janë Neni 7 të Deklaratës, me të cilin garantohet të 

drejtën e të gjithë njerëzve për barazi para ligjit dhe mbrojtje të barabartë me ligj, 

dhe Neni 8, që rregullon të drejtën e mjeteve juridike efikase para gjykatave 

kompetente për veprat që i shkelin të drejtat themelore të njeriut që i përkasin 

sipas Kushtetutës dhe ligjit. 

Në Nenin 2 të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (1966) 
2garantohet parimi i trajtimit të barabartë të të drejtave të njohura me këtë Pakt 

për të gjithë persona, pavarësisht nga raca, ngjyra, seksi, gjuha, feja, opinioni 

politik ose tjetër, origjina kombëtare ose sociale, prona, lindja ose ndonjë rrethanë 

tjetër. Më tutje, rregullohet të drejta e çdo personi që të përdorë një mjet juridik 

efikas dhe të sigurohet një veprim në bazë të procedurës mbi mjetin juridik. Në 

Nenin 3 rregullohet të drejta e barabartë të burrave dhe grave t’i gëzojnë të gjitha 

të drejtat civile dhe politike nga ky Pakt. Në nenin 26, Pakti Ndërkombëtar për të 

Drejtat Civile dhe Politike garanton barazinë para ligjit, ashtu që shtetet anëtare 

obligohen të sigurojnë se ndalimi i diskriminimit të të gjithë personave u garanton 

një mbrojtje e barabartë dhe efektive kundër diskriminimit në çfarëdo baze, duke 

përfshirë seksin. 

Dispozita identike janë përmbajtur në nenin 2 paragrafi 2 dhe në nenin 3 (e 

drejta e barabartë e burrave dhe grave për t’i gëzuar të gjitha të drejtat 

                                                           
1
 Teksti i plotë Universale e të Drejtave të Njeriut mund të gjendet në linkun e mëposhtëm: 

http://bezomrazno.mk/wp-content/uploads/2013/10/Univerzalna-deklaracija-za-pravata-na-
covekot.pdf 
2 Teksti i plotë i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike mund të gjendet në 
linkun e mëposhtëm: 
http://bezomrazno.mk/wp-content/uploads/2013/10/Megjunaroden-pakt-za-gragjanski-i-politicki-
prava.pdf 

http://bezomrazno.mk/wp-content/uploads/2013/10/Univerzalna-deklaracija-za-pravata-na-covekot.pdf
http://bezomrazno.mk/wp-content/uploads/2013/10/Univerzalna-deklaracija-za-pravata-na-covekot.pdf
http://bezomrazno.mk/wp-content/uploads/2013/10/Megjunaroden-pakt-za-gragjanski-i-politicki-prava.pdf
http://bezomrazno.mk/wp-content/uploads/2013/10/Megjunaroden-pakt-za-gragjanski-i-politicki-prava.pdf
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ekonomike, sociale dhe të drejtat kulturore) të Paktit Ndërkombëtare për të 

Drejtat Ekonomike, Sociale dhe të Drejtat Kulturore (1966). 

Sipas këtyre dokumenteve ndërkombëtare, shtetet kanë obligim për të 

siguruar barazinë të burrave dhe grave në të gjitha të drejtat ekonomike, 

shoqërore, kulturore, civile dhe politike, duke përfshirë mbrojtjen nga dhuna me 

bazë gjinore. 

Në Konventën mbi të Drejtat të Fëmijës3, e miratuar në vitin 1989, 

theksohet se të drejtat që i përmban vlejnë në mënyrë të barabartë për fëmijët 

meshkuj dhe femra. 

Në vitin 1967, është miratuar Deklaratën për Eliminimin e Diskriminimit 

ndaj Grave, e cila njeh diskriminimin mbi grave në realizimin e të drejtave të 

njeriut. Deklarata jodetyruese përcakton bazën për përpunim dhe miratimin e 

Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (1979)4. 

Konventa i bashkon në një instrument juridiko-obligues të vetme dispozitat me të 

cilat kërkohet eliminimin e diskriminimit me bazë gjinore në gëzimin e të drejtave 

civile, politike, ekonomike, sociale dhe kulturore, dhe të drejtat konkrete me 

rëndësi të veçantë për gratë dhe vajzat. 

Nenet 2- b dhe c të Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të 

Diskriminimit ndaj grave i obligojnë shtetet anëtare: të miratojnë masa legjislative 

adekuate dhe masa të tjera, duke përfshirë edhe sanksionet ku do të nevojiten, me 

të cilat ndalohen të gjitha lloje të diskriminimit ndaj grave; të vendosin mbrojtjen 

juridike të të drejtave të gruas në bazë të barabartë me burrat dhe nëpërmjet 

gjykatave kombëtare kompetente dhe institucioneve të tjera publike të sigurojnë 

mbrojtjen efektive të grave në çdo procedurë në të cilën ka diskriminim. Neni 3 i 

Konventës i referohet nevojës për të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme për të 

siguruar zhvillimin e plotë dhe përparimin e grave me qëllim  realizimin e  

barabartë të të drejtave me burrat. 

                                                           
3
 Teksti i plotë i Konventës mbi të Drejtat të Fëmijës mund të gjendet në linkun e 

mëposhtëm: 
http://www.childrensembassy.org.mk/WBStorage/Files/konvencija%20celosna.pdf 

 
4
 Teksti i plotë i Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave 

mund të gjendet në linkun e mëposhtëm: 
http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/priracnik.pdf 

 

http://www.childrensembassy.org.mk/WBStorage/Files/konvencija%20celosna.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/priracnik.pdf
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Duke pasur parasysh peshën e shkeljeve të të drejtave të grave në vitet e 

fundit në vend, në masë të madhe shkelen edhe dokumentet e përmendura më 

parë të nënshkruara dhe të ratifikuara nga ana e Republikës së Maqedonisë. 

Në këtë drejtim janë dhënë rekomandime për tejkalimin e kësaj situate 

nga ana e komiteteve të Kombeve të Bashkuara që janë kompetente për ndjekjen 

e respektimit të këtyre dokumenteve nga ana e shtetit. 

Në periudhën që është përfshirë me këtë raport RM prezanton katër 

raporte para katër komiteteve të ndryshme, dmth në vitin 2015, PM i prezanton: - 

Raporti i tretë periodik të Republikës së Maqedonisë mbi Paktin Ndërkombëtar për 

të Drejtat Civile dhe Politike, Raporti periodik i tretë të RM-së mbi Konventën 

kundër Torturës dhe Raporti i kombinuar, I teti deri në të dhjetin e RM-së mbi 

Konventës për eliminimin e diskriminimit racor, dhe në vitin 2016 u prezantua 

raporti i dytë deri në të katërtin periodik mbi Paktin Ndërkombëtar për të drejtat 

ekonomike, sociale dhe kulturore. Komiteti i të Drejtave të Njeriut, Komiteti 

Kundër Torturës, Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit Racor dhe Komiteti për të 

Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore kanë miratuar dhe kanë dhënë vërejtje 

përmbyllëse për RM-së në të cilat shprehin shqetësimin për mbrojtjen joadekuate 

të grave viktima të dhunës dhe për mungesën e njohjes së të gjitha formave të 

dhunës me bazë gjinore, shkalla e ulët të autorëve të dënuar për dhunë në familje, 

shkalla e ulët të dënimeve dhe mbështetja e pamjaftueshme për viktimat e dhunës 

në familje, duke përfshirë strehimoret, ndihmën juridike dhe trajtimin për efektet 

fizike dhe psikologjike të dhunës së tillë. Gjithashtu, komitetet konstatojnë një 

mungesë të të dhënave sistematike për gjendjen me dhunën në familje. 

Në bazë të  këtyre vërejtjeve komitetet në mënyrë të sublimuar i japin këto  

rekomandime për tejkalimin e situatës: 

• Të ndryshohet legjislacioni në një mënyrë që të dallohen të gjitha format e 

dhunës me bazë gjinore; 

• Të sigurohet mbrojtje efikase juridike dhe servise për gratë viktima të dhunës, 

veçanërisht strehim adekuat për gratë viktima të dhunës me një numër adekuat të 

strehimoreve në dispozicion në të gjitha pjesët e vendit, veçanërisht për nënat e 

vetme në moshën gjashtëmbëdhjetë dhe në moshën tetëmbëdhjetë vjeçare, duke 

përfshirë gratë rome dhe pjesëtaret e komuniteteve të tjera; 

•Të njihet dhuna ndaj grave dhe fëmijëve si një vepër të veçantë në Kodin Penal. 
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• Të sigurohet zbatimin efektiv të kornizës ligjore ekzistuese përmes hetimit në 

kohë, kuptimplotë dhe të paanshëm të rasteve të dhunës në familje dhe ndëshkim 

të autorëve në përputhje me peshën e veprave të bëra. 

• Të ngritet ndërgjegjësimin e popullatës, në veçanti personave që u përkasin 

grupeve minoritare, për ndalimin dhe pasojat negative nga dhuna në familje dhe 

me bazë gjinore dhe për të informuar viktimat potenciale në lidhje me mekanizmat 

ligjore në dispozicion për mbrojtje. 

• Autoritetet lokale dhe organet e ligjit, si dhe punonjësit socialë dhe mjekësore të 

jenë të trajnuar për të njohur dhunën dhe për këshillimin e viktimave.  

 

1.2 Këshilli i Evropës 

Sipas nenit 14 të Konventës Evropiane për mbrojtjen e të Drejtave të 

Njeriut (1950)5, të gjithë njerëzit duhet të gëzojnë të drejtat dhe liritë e njohura në 

këtë Konventë, pa diskriminim, pavarësisht nga seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, 

bindje politike apo të tjera, origjina kombëtare ose sociale, përkatësia i  minoritetit 

kombëtar, pasuria, gjinia ose ndonjë statusi tjetër. Protokolli Nr 12 (2000) i 

Konventës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore në Nenin 1 

përmban një ndalim të përgjithshëm të diskriminimit në gëzimin e çdo të drejte të 

përcaktuar me ligj në vendet që kanë ratifikuar Protokollin. 

Me qëllim që të sigurohet respektimin e obligimeve të Konventës dhe 

protokolleve të saj, të ndërmarra nga ana e shteteve, themelohet Gjykata 

Evropiane e të Drejtave të Njeriut (1959). Në pjesën e dhunës në bazë gjinore, 

duke përfshirë dhunën në familje, Gjykata ka marrë më shumë vendime në të cilat 

ka vendosur se mbrojtja joefikase e grave nga dhuna në familje paraqet një shkelje 

e të drejtave dhe lirive të përcaktuara në Konventën Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut, duke përfshirë ndalimin e diskriminimit. 

Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës 

ndaj grave dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit) të vitit 2011 është 

dokumenti i parë ndërkombëtar detyrues që fokusohet në dhunën ndaj grave dhe 

vendos standardet ndërkombëtare për parandalim dhe mbrojtje. Konventa 

                                                           
5
 Tekstin e plotë të Konventës Evropiane për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut mund ta 

lexoni në linkun e mëposhtëm: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_MKD.pdf 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_MKD.pdf
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përcakton "dhunën ndaj grave" si shkelje të të drejtave të njeriut dhe një formë të 

diskriminimit ndaj grave, duke definuar atë si "dhunë me bazë gjinore ndaj gratë", 

që është dhunë e drejtuar kundër një gruaje sepse ajo është grua ose që në 

mënyrë jo të barabartë e godet (Neni 3, paragrafi 1-g). Në të janë miratuar kushtet 

minimale që shteti duhet t’i sigurojë në pjesën e mbrojtjes së viktimave, që 

veçanërisht e përfshijnë të drejtën e informimit për shërbimet e mbrojtjes në 

dispozicion dhe masat ligjore në një gjuhë që ata e kuptojnë, për këshillimin ligjor 

dhe psiko-social, ndihmën financiare, strehimin, arsimin, trajnimin dhe ndihmën 

për punësim. Viktimave u garantohet të drejtën e mjeteve të përcaktuara juridike 

kundër organeve shtetërore që dështuan në detyrën e tyre për të ndërmarrë 

masat e nevojshme parandaluese ose mbrojtëse në kuadër të kompetencave të 

tyre dhe të drejtës të kërkojnë një dëmshpërblim nga autorët e veprave të 

parashikuara në pajtim me këtë Konventë. Viktimat kanë të drejtën e një këshille 

juridike falas dhe një ndihmë juridike falas, me kushtet e parashikuara me të 

drejtën e brendshme.  

 

1.3 Unioni Evropian 

 

Bashkimi Evropian i kushton rëndësi të veçantë barazisë gjinore, dhe  

mbrojtjes kundër dhunës ndaj grave, duke përfshirë dhunën në familje. Barazia 

para ligjit dhe parimit të   mosdiskriminimit  garantohen me Deklaratën e të 

Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian, Kontratën për Funksionimin e 

Bashkimit Evropian, që do thotë se Bashkimi Evropian ka për qëllim eliminimin e 

pabarazisë dhe të avancohet barazia mes burrit  dhe gruas, direktivat me të cilat 

ndalohet diskriminimin në disa baza, duke përfshirë seksinë, në shumë fusha, 

veçanërisht në fushën e punësimit dhe qasjen deri në mallra dhe shërbime. 

Veçanërisht e rëndësishme është Direktiva 2012/29/EU me të cilën 

përcaktohen standardet minimale për të drejtat, mbështetjen dhe mbrojtjen e 

viktimave të veprave penale, duke  përfshirë gratë viktima të dhunës, duke 

përfshirë dhunën në familje. Standardet e përcaktuara në këtë Direktivë mund të 

jenë një bazë për krijimin e një sistemi për të mbështetur viktimat e veprave 

penale, duke përfshirë gratë viktima të dhunës me bazë gjinore në nivelin nacional. 
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2. Kornizë kombëtare ligjore 
 

Në Maqedoni korniza ligjore për të drejtat e grave viktima të dhunës me 

bazë gjinore, duke përfshirë dhunën në familje, përbëhet nga: Kushtetuta, 

dokumentet e ratifikuara ndërkombëtare, ligjet dhe aktet nënligjore. Në Nenin 9 të 

Kushtetutës garantohet parimin e barazisë dhe ndalohet diskriminimin në disa 

baza, duke përfshirë seksinë, ndërsa në ligjet e tjera që përmbajnë dispozita për 

barazinë gjinore rregullohet mbrojtja nga seksi dhe gjini ose në mënyrë të veçantë  

për ndonjë nga këto dy baza. Gjegjësisht,  në paragrafin e dytë të nenit të 9-të të 

Kushtetutës së RM-së garantohet barazinë e qytetarëve para Kushtetutës dhe 

ligjeve. Në Nenin 50 janë përmbajtur garancitë të lirive themelore dhe të të 

drejtave, me që përcaktohet se çdo qytetar mund të thirret në mbrojtjen e lirive 

dhe të drejtave të përcaktuara me Kushtetutë para gjykatave dhe para Gjykatës 

Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë  në një procedure të bazuar në parimet 

e prioritetit dhe urgjencës. Gjithashtu të gjithëve u garantohet të drejtën për qasje 

të barabartë para gjykatës në mbrojtjen e të drejtave të tyre dhe interesave të 

bazuara ligjore. 

Në drejtim të mbrojtjes ligjore nga dhuna në familje, korniza ligjore 

parashikon   mbrojtjen e viktimës në procedurat penale dhe civile. Ndëshkimi 

penal i autorëve të dhunës në familje zbatohet  në përputhje me Kodin Penal dhe 

Kodin e Procedurës Penale. 

Korniza ligjore për mbrojtjen e viktimave në procedurën civile në bazë të 

Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna në familje, i cili u miratua në vitin 

2014 dhe hyri në fuqi më datën 1.1.2015. Ky ligj rregullon veprimin e tërësishëm të 

institucioneve dhe shoqatave të qytetarëve në parandalimin dhe ndalimin e 

dhunës në familje dhe në sigurimin e mbrojtjes së viktimave. 

Ligjet shumë të rëndësishme që janë të lidhur ngushtë me sistemin e 

mbrojtjes së viktimave të dhunës në familje janë: Ligji për mbrojtje sociale dhe Ligji 

për ndihmë juridike falas. Me Ligjin për mbrojtje sociale përcaktohen të drejtave 

për mbështetje financiare të grave viktima të dhunës në familje dhe kujdesin e 

grave viktima në strehimore. Në pajtim me Ligjin për ndihmë juridike falas për 

viktimat e dhunës në familje, kërkesa për ndihmën juridike falas mund të 

miratohet në çdo procedurë gjyqësore ose administrative, përveç nëse me të 

zgjidhet një çështje të interesit të viktimës së dhunës në familje, veçanërisht për të 

drejtat nga sfera e sigurimit social, shëndetësor, sigurimit pensional dhe invalidor, 
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marrëdhënieve  të punës, mbrojtjes së  fëmijëve, mbrojtjes nga veprat dënuese 

dhe për çështjet juridiko pronësore.  
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Ligj për parandalim, ndalim dhe mbrojtje nga dhuna në 
familje 
 

Procesi i miratimit të Ligjit 
 

Më datën 27 dhjetor 2013, Komisioni për mundësi të barabarta të grave 

dhe burrave në Kuvendin e RM-së ka mbajtur debatin e parë publik për shqyrtimin 

e nevojës për krijimin e një Ligji të ri për parandalimin dhe ndalimin e dhunës në 

familje. Pas përfundimit të debatit janë marrë  përfundimet e mëposhtme: 

1. Fillimi i një proces të ri për krijimin e Ligjit në të cilin përveç përfaqësues të   

institucioneve do të përfshihen edhe përfaqësues nga sektori civil dhe Kuvendi. 

2. Përgatitja e një analize adekuate të situatës së problemeve në zbatimin e 

sistemit për mbrojtje nga dhuna në familje. 

Gjatë vitit 2014, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) ka filluar 

procesin për miratimin e ligjit, pa u bërë një analizë paraprake të kapaciteteve për 

parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje që ekzistojnë në Republikën e 

Maqedonisë, në bazë të cilës nëpërmjet një zgjidhje ligjore gjithëpërfshirëse do të 

përgjigjet dobësive ekzistuese në sektorë të ndryshëm që trajtojnë dhunën në 

familje. Rrjeti Kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje nuk ishte 

i ftuar të jetë pjesë nga grupi i punës që hartoi Ligjin. 

Megjithatë, Rrjeti Kombëtar ka përgatitur komentet në propozim tekstin e 

ligjit dhe i ka dorëzuar ato në MPPS. Vërejtjet e përgjithshme ishin se: 

 

1. Ligji nuk është i ndjeshëm ndaj gjinisë, nuk e përkufizon dhunën në familje si 

dhunë me bazë gjinore dhe nuk i njeh vajzat dhe gratë si një grup të rrezikuar të 

veçantë në dhunën me bazë  gjinore. 

2. Ligji nuk parashikon zgjidhje të reja dhe të përmirësuara për problemin e dhunës 

në familje, as nga aspekti i parandalimit dhe as nga aspekti i mbrojtjes së viktimave 

krahasuar me protokollet ekzistuese kombëtare për parandalimin dhe mbrojtjen 

nga dhuna në familje, as parashikon masa për përforcimin e kapaciteteve 
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institucionale për kujdesin, mbështetjen dhe trajtimin nga dhuna në familje, të 

cilat janë një dobësi kryesore në përgjigjen kombëtare ndaj dhunës në familje. 

3. Roli i shoqatave në ofrimin e mbrojtjes nga dhuna në familje nuk është e 

përcaktuar qartë në Ligjin ekzistues. 

Pavarësisht nga vullneti për të përmirësuar tekstin e propozuar legjislativ, 

çdo vërejtje thelbësore apo propozim të organizatave të qytetareve  nuk ka qene 

pranuar. Gjatë vitit 2015 Ligji u plotësua6 dy herë me dispozitat në pjesën e 

kompetencave të qendrave për punë sociale dhe sanksionet e shkeljes në një 

proces që ka qenë e mbyllur për shoqatat e qytetareve. Në vitin 2015 janë  

miratuar 5 akte nënligjore nga ana e institucioneve kompetente, përkatësisht: 2 - 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale7 2 - Ministria e Punëve të Brendshme8 dhe 1 

- Ministria e Shëndetësisë. Me këto akte nënligjore përcaktohet mënyra e zbatimit 

dhe monitorimit të masave për mbrojtjen nga dhuna në familje, vlerësimi i rrezikut 

të dhunës për jetën dhe integritetin fizik të viktimës dhe rrezikun e përsëritjes së 

dhunës. 

 Është miratuar një Protokoll të përbashkët për bashkëpunim ndërmjet 

institucioneve kompetente dhe shoqatave për mbrojtjen dhe parandalimin e 

dhunës në familje9, me mekanizmat e veprimit të të gjitha institucioneve relevante 

në rastet e dhunës në familje  me qëllim që të përcaktohen kushtet për punën e 

përgjithshme të organeve kompetente për përmirësimin e mbrojtjes dhe ndihmës  

të viktimave të dhunës në familje. Përfaqësuesit e Rrjetit Kombëtar kanë marrë 

pjesë në një grup të punës për të përgatitur tekstin e këtij protokolli. 

                                                           
6
 "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë " nr. 33 më 05.03.2015  

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/e048c05b469b4c4bb12a15588da27a25.pdf 
" Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 150 më 09.02.2015  
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/7efd6a20679240d499ccae5fbdceb856.pdf 
7
 Rregullore për zbatimin dhe monitorimin e masave për mbrojtje të viktimave të dhunës 

në familje të ndërmarra  nga qendra për punë sociale dhe për mënyrën e monitorimit të 
masave të shqiptuara për mbrojtje.  Rregullore për mënyrën e kryerjes së masave të 
përkohshme të shqiptuara për mbrojtje  - vizita e detyrueshme të qendrës për këshillim për 
autorët e  dhunës në familje ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë " 17/2015) 
8
 Rregullore për mënyrën e vlerësimit të rrezikut mbi jetën dhe integritetin fizik të viktimës 

nga dhuna në familje dhe të rrezikut nga përsëritja e dhunës .  Rregullore për mënyrën e 
kryerjes së masave të përkohshme të shqiptuara për mbrojtje të viktimës nga dhuna në 
familje dhe të anëtarëve të familjes së saj -("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë " 
28/15) 
9
 ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë " 143/15) 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/e048c05b469b4c4bb12a15588da27a25.pdf
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/7efd6a20679240d499ccae5fbdceb856.pdf
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Megjithatë, ligji dhe sistemi i plotë të mbrojtjes kanë mbetur pa ndryshime 

thelbësore, ashtu që vërejtjet e bëra në  tekstin e parë të ligjit mbeten deri në 

ditën e sotme. 

 

Përmbajtja e ligjit në krahasim me zbatimin e tij  
Ligji është i ndarë në disa pjesë të cilat përfshijnë parandalimin dhe 

mbrojtjen nga dhuna në familje. Në pjesën e parë  Ligji jep një përkufizim të gjerë 

për atë çfarë paraqet dhuna në familje, por nuk e përkufizon dhunën në familje si 

dhunë në bazë gjinore dhe nuk i njeh vajzat dhe gratë si një grup të rrezikuar  të 

veçantë  të dhunës  në bazë gjinore. 

Më tutje, format e veçanta të dhunës janë përpunuar në fjalorin që jep 

shpjegim mbi vështrimin dhe për dhunën ekonomike, që është një risi në njohjen e 

formave të dhunës në familje në kornizën ligjor kombëtare. Një risi pozitive është 

përcaktimi i marrëdhënieve të ngushta personale si marrëdhënie personale midis 

personave që janë apo kanë qenë partnere, pa të kërkuar që këto marrëdhënie të 

jenë vetëm midis një burri dhe një gruaje. Me këtë bëhet një hap më përpara në 

mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje tek çiftet të të njëjtit seks,  me që 

realizohet ndalimin e diskriminimit në bazë të orientimit seksual  në mbrojtjen 

kundër dhunës në familje të përcaktuar në nenin 4 të Konventës së Stambollit.  

Në Nenin 5 të Ligjit theksohen organet dhe institucionet kompetente që 

duhet të ndërmarrin masa për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e dhunës 

dhe duhet të realizojnë një bashkëpunim të ndërsjellë dhe koordinim. Institucionet 

dhe gjykata kompetente për të shqiptuar masa të përkohshme bëjnë një evidentim 

të veçantë për dhunën në familje. Formën dhe përmbajtjen e formularit për 

shkëmbimin e të dhënave nga institucionet kompetente për shenjat, që janë të 

nevojshme për të ndjekur situatat me dhunën në familje, si dhe shkëmbimi i të 

dhënave nga institucionet, i jep Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. 

Pavarësisht nga detyrimi i caktuar ligjor, Republika e Maqedonisë nuk arriti ta 

përmirësojë sistemin ekzistues për mbledhjen e të dhënave për të dhënë një 

statistika të detajuar  mbi dhunën në familje dhe të sigurojë një disponueshmëri e 

të dhënave për publikun. Gjegjësisht, përpjekja e fundit për të tejkaluar këtë 

problem nga ana e shtetit është bërë me aktivitetet e Programit të Përbashkët të 

OKB-së - "Përforcimi i Kapaciteteve Kombëtare për parandalimin e dhunës në 

familje 2008-2011". Edhe pse të gjitha mjete për krijim të një "sistemi unik për 
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mbledhjen e bazës së të dhënave qendrore për të ndjekur incidentet dhe trendet e 

dhunës në familje" janë shpenzuar, një sistem i tillë nuk është i vënë në praktikë. 

Përveç kësaj, gjendja me mbledhjen e të dhënave është i njëjtë siç ishte në vitin 

2008, pra para miratimit të Strategjisë së parë Kombëtare. Gjithashtu, agjencitë e 

Kombeve të Bashkuara kanë shpenzuar 120.000 euro për këtë qëllim, bile pa 

imponimi i obligimit për mbledhjen e të dhënave për të gjitha institucionet 

relevante. Ky fakt mund të konfirmohet nëpërmjet Strategjisë së dytë Kombëtare 

2012-2015, ku thuhet se vetëm Ministria e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) dhe 

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) mbledhin të dhëna për rastet e dhunës në 

familje. 

Nuk ekzistojnë të dhëna se sistemi softuerik IT- monitorim është mbindërtuar për 

shërbimet sociale LIRIKUS10 (aplikimi i vendosur dhe baza e të dhënave për 

shërbimet sociale në qendrat për punë sociale - QPS dhe institucionet për mbrojtje 

sociale), që e udhëheq MPPS. Analiza e fundit publike të të dhënave publike nga kjo 

bazë për gjysmën e parë të vitit 2015, përkatësisht për periudhën prej 1.1.2015 deri 

më 30.06.2015, në të cilën thuhet se azhurnimi i të dhënave për dosjet tashme të 

regjistruara për dhunë në familje në “Lirikus” është nën nivelin e dëshiruar. Në 

analizën theksohet se arsyeja për këtë pjesërisht është procesi i rinovimit të një 

pjese të QPS në Maqedoni dhe shpërngulja në objekte tjera të përkohshme ashtu 

që regjistrimi i  të dhënave në të vërtetë ka qenë e pamundur. Arsye të tjera, për të 

cilat më shumë informata ka MPPS, është numri i pabarabartë të personave 

profesionale  në krahasim me lëndët aktiv në QPS (pa ekipe me burime njerëzore 

sipas numrit dhe kuadrit , varësisht për të cilën  QPS bëhet fjalë)11. 

Ligji e rregullon të drejtën për një shoqërues të viktimës, që mund të 

zgjedhë një person për ta shoqëruar në procesin. Shoqëruesi mund të jetë çdo 

personi i rritur, përveç personit që në procedurën është autori i dhunës në familje. 

Shoqëruesi ndihmon viktimës në mbrojtjen e integritetit të saj në procedurat para 

                                                           
10

 Përditësimi i sistemit softuerik  “Lirikus” është ashikuar edhe në projektin "Përmirësimi i 
shërbimeve për përfshirjen sociale" që MPPS ka filluar të zbatojë në muajin korrik 2015. 
http://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/dokumenti/Izvestaj2015.pdf 
 
11

 Analiza e plotë të përgatitur nga IP Enti për punë sociale është në dispozicion në linkun e 
mëposhtëm: 
 http://zsd.gov.mk/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-
%D0%BC%D0%B0%D0%BA/ 

 

http://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/dokumenti/Izvestaj2015.pdf
http://zsd.gov.mk/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA/
http://zsd.gov.mk/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA/
http://zsd.gov.mk/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA/
http://zsd.gov.mk/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA/
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personave zyrtare dhe institucioneve, ndihmon për të gjetur zgjidhje për rastin e 

saj dhe i siguron mbështetje. 

 Në praktikë, kjo dispozitë respektohet nga ana e institucioneve dhe 

gjykatave dhe kontribuon në siguri më të madhe të grave viktima në realizimin e 

mbrojtjes. Sipas përvojave të shoqatave të qytetarëve, e drejtën për një shoqërues 

respektohet edhe nga ana e gjykatave në procedurat për dhënien e masave të 

përkohshme për mbrojtje nga dhuna në familje. 

 Sipas Ligjit, çdo qytetar është i detyruar të paraqesë ndonjë informatë 

për një dhunë në familje në stacionin policor, Qendrën për punë sociale, shoqatën 

ose në  linjën kombëtare SOS. Përveç kësaj, është përcaktuar një sanksion penal në 

shumën prej 500 deri 1.000 euro në kundërvlerë denarësh për qytetarët që nuk do 

ta paraqesin dhunën në familje. 

Kjo dispozitë është veçanërisht shqetësuese dhe nuk është në përputhje me nenin 

273 të Kodit të Procedurës Penale, i cili nuk imponon një detyrim për të paraqitur 

veprat penale nga ana e qytetarëve, por u jepet mundësi të paraqesin një vepër 

penale që do të ndiqet sipas detyrës zyrtare. Për këtë arsye, është e paqartë se pse 

ligji imponon një detyrim të tillë. 

 Ligji parashikon një paraqitje edhe nga personat zyrtare dhe sanksione 

penale në shumë prej 500 deri në 1.000 euro në kundërvlerë denarësh për 

personat zyrtare që nuk do ta paraqesin rastin e dhunës në familje. 

 Sipas përfaqësuesve të institucioneve, kjo gjobë është shumë e lartë në 

raport me shumën e pagës së tyre dhe ata besojnë se shuma e gjobës duhet të 

ulet. 

 

Strategji kombëtare për parandalimin, ndalimin dhe 

mbrojtjen nga dhuna në familje 

 
 Në nenin 15 të Ligjit është parashikuar se Qeveria miraton Strategjinë 

Kombëtare për parandalimin, ndalimin dhe mbrojtjen kundër dhunës në familje, 

për një periudhë nga 5 vite. Strategjinë Kombëtare e përgatis Ministria e Punës 

dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me ministritë dhe institucionet që janë pjesë 

e sistemit për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje të tjera. Strategjia 

duhet të përfshijë një analizë për gjendjen dhe përcaktimi i qëllimeve dhe detyrave 
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për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje – përcaktimi i politikave në 

fushën e dhunës në familje – zgjerimi  i disponueshmërisë së masave për 

parandalim, mbrojtje, ndihmë dhe mbështetje të viktimave si dhe masat për 

trajtimin e autorëve, - përcaktimi i  masave, aktiviteteve dhe personat për realizim, 

-krijimi i një baze të të dhënave në çdo ministri, - edukimi dhe trajnimi të 

personave profesionale, -mjete të nevojshme financiare për zbatimin e strategjisë 

dhe burime të mjeteve. 

Megjithatë, pavarësisht se nga miratimi i Ligjit janë kaluar gati 2 vjet, ende 

nuk është miratuar një strategji të tillë. Strategjia e fundit  e ka përfshirë periudhën 

2012-2015 dhe është marrë para LPNMDHF. Mungesa e një strategjie të tillë është 

veçanërisht kritike për shkak se përmes strategjisë duhej të parashikohen  hapa 

konkrete për të përmirësuar sistemin e mbrojtjes, dhe për të bërë një plan konkret 

buxhetor për zbatimin e saj. 

Sipas përgjigjes së marrë nga MPPS, buxheti i MPPS në fushën e dhunës në 

familje për vitin 2015 ka qenë 2.188,372 denarë, ndërsa në vitin 2016 2.683, 963 

denarë. 

Sipas të dhënave të disponueshme për burimet e financimit të shoqatave 

të qytetarëve në aktivitetet  programore kundër dhunës në familje12 në vitin 2016 

kanë qenë të ndarë mjete në shumë prej 1.000.000 denarësh. Kjo shumë është 

mjaft e vogël për të siguruar kompensim për shpenzimet reale bile edhe të një 

shoqate të qytetareve që punon në fushën e dhunës në familje, veçanërisht nëse 

siguron shërbime për mbështetjen e viktimave të dhunës në familje. Shpenzimet e 

nevojshme të shoqatave të qytetareve që ofrojnë shërbime për mbrojtjen e 

viktimave të dhunës në familje në nivelin vjetor janë paraqitur në tabelën e 

mëposhtme13. 

 

                                                           
12

 Aktivitetet e programit janë pjesë e Rregullores për mënyrën dhe procedurën për 
dhënien e mjeteve të shoqatave për kryerjen e aktiviteteve të veçanta në fushën e 
mbrojtjes  sociale, të disponueshme në linkun e mëposhtëm: 
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/Programa%20za%20igri%20na%20sreka%202016.p
df 
13

 Tabela është e përgatitur nga ana e Rrjetit Kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe 
dhunës në familje në bashkëpunim me shoqatat e qytetarëve që ofrojnë servise të 
ndryshme për gratë viktima të dhunës në familje 

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/Programa%20za%20igri%20na%20sreka%202016.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/Programa%20za%20igri%20na%20sreka%202016.pdf
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  Lloji i shërbimit  

Shpenzime 

vjetore 

(MKD) EU 

Linja SOS 1.334.000 21.700 

Qendra e krizës 1.686.000 27.414 

Qendra për këshillim  1.558.600 25.343 

Qendra shelter  2.190.000 35.610 

Ndihma juridike falas 1.128.200 18.345 

      

Total 7.896.800 128.412 
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Trupi kombëtar koordinues kundër dhunës në familje 
 Në pajtim me Ligjin, Qeveria e RM-së ka formuar një Trup kombëtar 

koordinues kundër dhunës në familje me një mandat prej pesë vjetësh dhe në të 

marrin pjesë përfaqësues të MPPS-së, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së 

Shëndetësisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Arsimit, deputete 

të Kuvendit të RM-së, sistemi gjyqësor, Avokati i Popullit dhe organizatat e 

qytetarëve. 

Trupi kombëtar koordinues kundër dhunës në familje është i formuar14, por 

nuk funksionon për shkak të ndryshimit të shpeshtë të Ministrave të Punës Sociale, 

që duhet të udhëheqin  me këtë trup15. Në  ueb-faqen e MPPS nuk ekzistojnë 

informacione për atë kush janë anëtarët e këtij trupi, kur është i formuar, a ka 

miratuar një rregullore për punë dhe nesë ka dorëzuar një raport mbi punën e tij në 

Qeverinë e RM-së. Nga Rrjeti Kombëtar është kërkua të nominojë përfaqësues për 

anëtarë në këtë trup, por deri në ditën e sotme nuk ka marrë njoftim zyrtar se 

anëtarët e propozuara nuk janë pranuar, as nuk ka marrë njoftim zyrtar kush janë 

anëtarët e trupit. 

Duke marrë parasysh mosfunksionimin e Trupit kombëtar koordinues, 

mund të konstatohet se nuk ka monitorim institucional të gjendjes me dhunë në 

familje. Për shkak të kësaj, nuk është e përgatitur ndonjë raport për funksionimin e 

deritanishëm të ligjit, as nuk mund të jepen drejtime për përmirësimin e 

bashkëpunimit dhe koordinimit të institucioneve kompetente / shoqatave në bazë 

të monitorimit të rregullt të raporteve, njoftimeve, informacioneve dhe vlerësimeve 

të marra nga institucionet kompetente dhe shoqatat, siç është e paraparë në 

Protokollin për bashkëpunim të ndërsjelle të  institucioneve dhe shoqatave 

kompetente për mbrojtjen dhe  ndalimin e dhunës në familje. 

 

 

 

                                                           
14

 Informacioni për formimin e Trupit kombëtar koordinues kundër dhunës në familje është 
marrë në një punëtori  tematike me institucionet të zbatuar për nevojat  e këtij raporti, si 
përmes  informacioneve të dhëna në draftin e raportit të gjashtë periodik mbi Konventën 
për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit kundër gruas. 
15

 Ky informacion është marrë  nga ana e përfaqësuesve të institucioneve të punëtorisë së 
mbajtur. 
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Parandalim 
Sipas Ligjit, ndërmarrja e masave parandaluese për të ndaluar dhe për të 

zvogëluar dhunën në familje është një përgjegjësi e Ministrisë së Punës dhe 

Politikës Sociale, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë 

së Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Drejtësisë, njësive të vetëqeverisjes lokale, 

si dhe të shoqatave të qytetareve.  

Ndërmarrja e masave parandaluese është paraparë të realizohet përmes 

programeve për të kuptuar barazinë gjinore dhe zgjidhje të qetë të konflikteve në 

procesin arsimor, zbatimit të fushatave dhe programeve për të ngritur 

ndërgjegjësimin dhe për të njohur pasojat e dhunës në familje në publikun dhe në 

mediat, si dhe zbatimi i trajnimit të vazhdueshëm për personat profesionale për të 

kryer punët të tyre nën kompetencën e tyre dhe dhuna në bazë gjinore. 

Në pjesën për ngritjen e ndërgjegjësimit publike me qëllim parandalim dhe 

mbrojtje nga dhuna në familje, është realizuar projekti "Siguri në shkollat", dhe 

janë zhvilluar 25 punëtori edukative gjatë të cilave është përpunuar tema për 

dhunën në familje dhe trafikimin me fëmijë dhe abuzimin e fëmijëve16. Në raport 

me fushatat parandaluese për ngritjen e ndërgjegjësimit lidhur me problemin e 

dhunës në familje, shteti nuk ka zbatuar një fushatë të tillë nga viti 2011. 

Aktivitetet në këtë pjesë realizohen vetëm nëpërmjet pjesëmarrjes së Ministrave të 

punëve të Brendshme dhe të Punës dhe Politikës Sociale në ngjarjet dhe fushatat e 

realizuara nga organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare, sidomos gjatë fushatës 

globale "16 ditë aktivizim kundër dhunës ndaj grave", që zbatohet në periudhën 

midis 25 nëntorit - Dita ndërkombëtare kundër dhunës ndaj grave dhe 10 dhjetor - 

Dita ndërkombëtare e të drejtave të njeriut. 

Në fushën e parandalimit është përfshirë edhe ofrimi i punës profesionale 

këshillëdhënëse  dhe këshilluese në qendrat e këshillimet për martesë dhe familje. 

Pastaj, njësitë e vetëqeverisjes lokale, në fushën e parandalimit dhe ndalimit të 

dhunës në familje, duhet t’ u sigurojnë mbrojtje viktimave në komunitetin, të 

krijojnë qendra për përkujdes, qendra për këshillim të viktimave dhe qendra për 

këshillim të autorëve të dhunës në familje, një qendër për këshillim të prindërve 

dhe fëmijëve, një qendër të këshillimit për martesë dhe familje dhe forma të tjera 

të përkujdesit dhe ndihmës së viktimave, si dhe linja lokale SOS. 

                                                           
16

 Ky informacion është marrë nga drafti i raportit të gjashtë periodik mbi Konventën për 
eliminimin e të gjitha Formave të diskriminimit kundër gruas.  
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Sipas informatave të disponueshme, në vendin tonë funksionojnë dy 

qendra për mbështetje psikosociale dhe këshillim të udhëhequra nga organizatat 

joqeveritare (të dy qendrat janë vendosur në Shkup) dhe dy qendra të këshillimit 

për punë me autorë, nën kompetencën e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, 

me seli  në Shkup dhe Kërçovë. Në vitin 2015, 16 autorë kanë qenë shfrytëzues të 

shërbimeve të Qendrave të këshillimit për punë  me autorët.  

Në mënyrë shtesë sipas informacioneve të MPPS, në vend ekzistojnë 30 

qendra të këshillimit për martesë dhe familje në 30 qendra për punë sociale që 

veprojnë sipas një programi të miratuar nga Enti i veprimit social. Mbetet për 

diskutim a veprojnë qendrat e këshillit për martesë dhe familje në përputhje me 

kërkesat e Konventës së Stambollit, e cila në mënyrë të rreptë ndalon procedurat 

për zgjidhjen alternative e kontesteve, duke përfshirë ndërmjetësimin dhe pajtimin, 

në raport me të gjitha format e dhunës që janë të përfshirë me Konventën (neni 48 

ndalimi i procedurave të detyrueshme për zgjidhjen alternativë e kontesteve). 

Prandaj ne pajtim me ketë,  këto qendra të këshillimit  nuk mund t’i konsiderojmë si 

qendra të specializuara për mbështetjen e grave që kanë  mbijetuar forma të 

ndryshme të dhunës. 

Aktualisht qendra e vetme e specializuar që ofron mbështetje psikosociale 

dhe këshillim për familjet që janë në marrëdhënie konfliktuese në të cilat në 

mënyrë akute bëhet dhunë në familje, apo në të kaluarën ka pasur dhunë në 

familje është Qendra e parë familjar të qytetit të Shkupit. Në pjesën tjetër të vendit 

nuk ka qendra të specializuara për mbështetje psikosociale dhe këshillim për 

familjet dhe autorët e dhunës në familje17. 

 

Masa për mbrojtje  
 

Në këtë pjesë Ligji përcakton masat për mbrojtje që duhet të ndërmerren 

nga institucionet, organizatat e qytetarëve dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale. 

 

 

                                                           
17

 Më shumë detaje për Qendrën e parë familjare të qytetit të Shkupit që e udhëheq 
shoqatën e qytetarëve Hera, mund të lexoni  në linkun e mëposhtëm: http://hera.org.mk/ 
 

http://hera.org.mk/
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Qendër për punë sociale 
Qendra për punë sociale duhet të ndërmarrë masat e mëposhtme për të 

mbrojtur viktimat: 1) vendosja në qendër për persona viktimë të dhunës në 

familje; 2) përkujdes adekuat shëndetësor; 3) ndërhyrja adekuate psiko-sociale 

dhe trajtimi; 4) trajtimi psiko-social në qendrën për këshillim; 5) ta ndihmojë 

familjen për shkollim të rregullt të fëmijës; 6) ndihma juridike dhe përfaqësim, dhe 

7) fuqizimi ekonomik i viktimës nëpërmjet përfshirjes së saj aktive në tregun e 

punës 

Qendra për punë sociale duhet që menjëherë të fillojë procedurën, ndërsa 

më se vonë deri në afat prej 24 orësh nga lajmi i marrë të ndërmarrë masa për të 

mbrojtur viktimën. 

Një nga aspektet pozitive të Ligjit është zbatimi i ekipeve multisektoriale 

në rastet kur ka informacion për rrezik mbi jetën dhe shëndetin e viktimës ose 

anëtarët e familjes. Ekipi profesional multisektorial në të cilin marrin pjesë persona 

profesionale, përfaqësues të qendrave për punë sociale, policisë dhe 

institucioneve shëndetësore në zona ku qendra ka kompetenca. Në punën e ekipit 

profesional multisektorial, marrin pjesë përfaqësues të shoqatave që punojnë në 

fushën e dhunës në familje, të cilët mund të propozojnë dhe të zbatojnë masat dhe 

aktivitetet e planit për sigurim për të ndihmuar viktimën. Ekipi profesional 

multisektorial formohet në qendrën për punë sociale që ka kompetenca sipas 

vendbanimit,  përkatësisht vendqëndirmit të viktimës. 

Personat profesionale ndërhyrjen psikosociale, këshillimin dhe trajtimin i 

sigurojnë në qendrën për punë sociale, shoqatën, qendrën për këshillim të 

viktimave të dhunës në familje ose në qendrën për këshillim të autorëve të  

dhunës në familje ose në qendrën e këshillimit të prindërve dhe fëmijëve, në 

përputhje me Ligjin për mbrojtje sociale. 

Ndihmën juridike e sigurojnë personat profesionale në qendrën për punë 

sociale dhe shoqatat. Të drejtën për një ndihmë juridike falas viktima e realizon në 

përputhje me Ligjin për ndihmë juridike falas. 

Qendra për Punë Sociale, në bashkëpunim me Agjencinë për punësim të 

Republikës së Maqedonisë - qendra kompetente për punësim, duhet të ndërmarrë 

masa për fuqizimin ekonomik të viktimës nëpërmjet përfshirjes së saj aktive në 

tregun e punës. 
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Gjatë periudhës raportuese, në Ministrinë e punës dhe politikës sociale janë 

paraqitur 1363  autorë të dhunës në familje, nga të cilët 90,46% ishin burra dhe 

9.54% gra. Sa i përket strukturës gjinore të viktimave, 71,03% janë gra, 17.32% 

janë burra dhe 11.65% janë fëmijë. 

 

 

 

Sipas të dhënave të treguara për viktimat e regjistruara të dhunës në 

familje nga ana e qendrave për punë sociale, është e qartë se numri i viktimave të 

regjistruara çdo vit është më i madh. Nga ana tjetër, QPS ka vetëm në 30 nga 84 

komuna ekzistuese në vend, duke i bërë shërbimet e qendrave të paarritshme në të 
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gjitha komunat, veçanërisht në zonat rurale. Numri i të punësuarve në qendrat në 

vitin 2015 në krahasim me vitin 2014 është rritur vetëm për 41 të punësuar, nga të 

cilët 2 punonjës socialë, 3 pedagogë , 4 psikologë, 6 defektologë, 4 logopedë, dhe 

të tjerët 22 persona janë punësuar në profesione të tjera. Numri i juristëve, 

ndërkohë në vitin 2015 është i zvogëluar për tre të punësuar18. Duke marrë 

parasysh spektrin e gjerë të kompetencave të qendrave për punë sociale në fushën 

e mbrojtjes sociale në krahasim me burimet njerëzore mund të konkludohet se 

qendrat për punë sociale nuk kanë kapacitete njerëzore për zbatimin efikas të 

kompetencave të përcaktuara në LPNMDHF dhe për ofrimin cilësor  të shërbimeve. 

Në përgjithësi, të punësuarit në QPS nuk sigurojnë informata të 

mjaftueshme në lidhje me veprimit e policisë apo organeve gjyqësore për mbrojtjen 

nga dhuna në familje. Disa nga viktimat e pyetur janë përgjigjur se të punësuarit 

kanë qenë të pakëndshëm ndaj tyre, dhe të gjithë të anketuarit kanë thënë se nuk 

kanë marrë informata të mjaftueshme për mekanizmat e mbrojtjes. Një pjesë e të 

anketuarve u ndjenë të diskriminuar për shkak të statusit të tyre si viktima e 

dhunës në familje. 

"Zgjidh, nuk mund ta paraqesësh rastin në dy vende, ose atje(shoqata e 

qytetarëve) ose këtu ... ata në fakt ma kanë hedhur në mënyrë të mirë" – 

 

"Pra, ajo nuk kupton, çfarë do t’i shpjegosh asaj" 

 

"Vijnë gra nga provinca, pastrojnë nëpër shtëpive, gjejnë punë, ndërsa ti je nga 

Shkupi me fakultet nuk mund të gjesh ndonjë punë.  Në fund mund të gjesh 

ndokush, gratë bëjnë gjithçka". 

 

"Ju vazhdimisht rriheni", "pra ai është i dehur, çfarë do t’i bësh", "Mos vij më 

këtu, çfarë do të të bëjme ne ...", një deklaratë e një gruaje Rome që është e 

                                                           
18

 Të dhënat pët kapacitetin e qendrave për punë sociale janë marrë nga pasqyra 
statistikore: Popullsia dhe Politikat Sociale të përgatitur nga Enti Shtetëror për Statistikë, në 
dispozicion në linkun e mëposhtëm: http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.16.12.pdf 
 

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.16.12.pdf
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refuzuar në mënyrë të ashpër për shërbimin e kërkuar, madje duke shoqëruar një 

përfaqësues i shoqatës së qytetareve.  

Sipas përgjigjeve të të anketuarve në intervistat e bëra, por edhe sipas 

përvojave të shoqatave të qytetareve, viktimat nuk janë të njohur me atë nëse QPS 

ka hartuar një plan për të mbrojtur viktimën dhe për mbrojtjen e fëmijëve në 

bashkëpunim me përfaqësuesit e shërbimeve të tjera relevante dhe nuk kanë 

informacione se si po zhvillohet realizimi i këtij plani. 

"... Shërbimet sociale nuk ishin këtu, pra vetëm nënshkruaj një deklaratë, 

mirupafshim, dhe aq. Nuk kishte ndonjë angazhim. " 

"Në përgjithësi nuk jam e kënaqur me veprimin e QPS-së, për shkak se nuk kanë 

ndërmarrë pothuajse asgjë ndaj tij. Vetëm i kanë dëgjuar fëmijët (Departamenti 

pët martesë dhe familje) dhe kanë dhënë mendimin e tyre për në gjykatë, që 

është normale, por nuk më drejtuan për asgjë tjetër." 

Për sa i përket qëndrimet e fëmijëve me një baba i cili ka qenë i dhunshëm 

ndaj tyre, QPS në asnjë rast nuk kanë pasur qëndrime në kushte të kontrolluara, 

dhe në disa raste ka përcaktuar një model të lirë të takimeve ndërmjet fëmijëve dhe 

babait të tyre. Gjithashtu, tek disa nga të anketuarit QPS ka insistuar për takime 

midis babait dhe fëmijëve, edhe pse fëmijët kanë treguar rezistencë. 

Edhe pse numri i viktimave të regjistruara të dhunës në familje është në 

rritje të vazhdueshme, kapaciteti i qendrave për akomodim mbeten të 

pandryshuar. Gjegjësisht, gjatë vitit 2015 vetëm 4.51% nga numri i përgjithshëm të 

grave viktima që kanë paraqitur dhunë janë vendosur në qendra. Për shkak të 

kësaj, shumë gra nuk kanë vend të siguruar në qendrat për dhunë në familje dhe 

ata nuk arrijnë ta largojnë shtëpinë. Gjeografikisht, një qendër gjendet në Shkup 

ndërsa tjerët janë me lokacion në Shën Nikollë, Koçan dhe Manastir. Dy qendrat e 

krizave që udhëhiqen nga organizatat jo-qeveritare gjithashtu janë me lokacion në 

Shkup. Duke marrë parasysh këto të dhëna, me lehtësi mund të konkludohet se 

sigurimi i një vendi të sigurt për qëndrim të grave viktima të dhunës në familje 

është larg plotësimit të nevojave reale dhe standarde19. 

                                                           
19

 Për më shumë detaje mbi servilet që ofrohen aktualisht në shtet mund të lexoni analizën 
e shërbimeve në dispozicion për gratë viktima të dhunës në familje të përgatitur   nga Rrjeti 
Kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, në dispozicion në linkun e 
mëposhtëm: 
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Enti për punë sociale ka përgatitur një udhëzim metodologjik profesional 

për mënyrën e organizimit dhe për punën me viktimat e dhunës në familje në 

Qendrën për viktimat e dhunës në familje. Sipas  informatave të MPPS, shërbimet 

që ofrohen në qendrën për viktimat e dhunës në familje, janë: akomodimi  dhe 

ekzistenca e përdoruesve të objektit për një periudhë të caktuar kohor; ndërhyrja 

psikosociale dhe mbështetje për viktimat; kujdesi shëndetësor; mbështetja ligjore; 

informimi i viktimave për të drejtat që ata mund t’i gëzojnë; duke siguruar një 

mbështetje shtesë financiare dhe aktivitete të tjera në varësi të nevojave të 

përdoruesve të cilët janë strehuar përkohësisht. 

Tri organizata ofrojnë falas një linjë kombëtare  falas që  punon 24/7. Sipas 

informatave të marra nga ana e MPPS në vitin 2015, në pajtim me Ligjin për lojërat 

e fatit dhe lojërat argëtuese, financiarisht janë mbështetur dy shoqata që ofrojnë 

shërbime për gratë viktima të dhunës në familje, përkatësisht Linja Kombëtare SOS 

dhe Qendra e Krizës për strehim intervent. Për vitin 2016 nuk na kanë dhënë edhe 

të dhënat për atë se të cilat shoqata të qytetareve janë të mbështetura 

financiarisht nga ana e MPPS. 

Në asnjë nga  linjat kombëtare për ndihmë nuk ofrohet shërbim në të gjitha 

gjuhët që fliten në komunitetet. 

                                                                                                                                                     
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/06/Mapiran-e-na-
servisi_final.pdf 
 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/06/Mapiran-e-na-servisi_final.pdf
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/06/Mapiran-e-na-servisi_final.pdf
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Harta e serviseve të specializuara ekzistuese për viktima të dhunës me bazë gjinore 

në Republikën e Maqedonisë 

Legjendë për hartë:  

Vjollcë: Strehimore për gratë viktima të dhunës në familje 

E gjelbër: SOS linje 

Gri: Ndihma juridike falas 

Blu: Qendra për këshillim për ndihmë priskosociale 

E kuqe: Nuk ekziston një servis për gra viktimë të dhunës 
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Shumë shqetësuese janë njohuritë se në Maqedoni nuk ka një sistem 

ekzistues për mbrojtje të grave me aftësi të kufizuara që janë viktima të ndonjë 

forme të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje dhe se ato servise më pak të 

specializuara që ekzistojnë nuk janë të arritshme dhe nuk janë të përshtatura për 

nevojat e këtij grupi të rrezikuar20. Përveç kësaj, në vend nuk ka të dhëna se sa 

është i madh numri i personave me aftësi të kufizuara  që janë viktima të dhunës në 

familje. 

Gjegjësisht, Ministria e punës dhe politikës sociale dhe Ministria e Punëve 

të Brendshme nuk kanë të dhëna të veçanta dhe nuk kanë informatë se sa nga 

numri i përgjithshëm të viktimave të paraqitura për dhunë në familje janë  persona 

me aftësi të kufizuara . 

Sipas përfaqësuesve të MPPS-së në punëtorinë e mbajtur tematike, 

monitorimi i deritanishëm i punës së ekipeve multisektoriale tregon rezultate 

pozitive, veçanërisht në pjesën e përforcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, që 

ndikon mbi efikasitetin në mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. Sipas tyre, 

rezultatet pozitive janë ndjerë veçanërisht në qytetet më të vogla të shtetit ku 

bashkëpunimi ndër institucioneve dhe shoqatave të qytetarëve është më e mirë në  

krahasim me qytetet e mëdha. Megjithatë, nuk ka informacione zyrtare se sa ekipe 

multisektorale janë formuar deri më tani, as për atë cilat janë rezultatet e punës së 

tyre për shkak të mungesës së një raporti zyrtar nga ana e shtetit për funksionimin 

e Ligjit. Në përgjigjet e viktimave të intervistuar të dhunës në familje dhe shoqatave 

të qytetarëve që kanë marrë pjesë në fokus grupet nuk është dhënë një shembull 

për formimin e një ekipi multisektoral të ekipit profesional në rastet e paraqitura të 

dhunës në familje në QPS. 

Në Ligjin është  përcaktuar fuqizimin ekonomik të viktimës përmes 

përfshirjes së saj aktive në tregun e punës, por ende nuk ka ndonjë informatë 

zyrtare nëse kjo masë do të zbatohet edhe në praktikë. 

Viktimat e dhunës në familje janë pjesë e grupeve të synuara të planeve 

operative dhe masave aktive të shtetit për punësim. Plani operativ për vitin 2016, si 

përdorues i thekson viktimat e dhunës në familje në këto masat: Program për një 

kompensim të kushtëzuar në të holla për punësim të subvencionuar të personave të 

                                                           
20

 Studimet në mbarë botën tregojnë se 25% e vajzave dhe grave me aftësi të kufizuara 
intelektuale kanë një histori të dhunës seksuale. Një studim tjetër, tregon se 49% e 
personave me aftësi të kufizuara intelektuale gjatë jetës së tyre do të përjetojnë një dhunë 
seksuale 10 ose më shumë herë. 
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grupeve që janë në rrezik social (viktima të dhunës në familje, të cilat janë vendosur 

në qendrat shelter ose të ardhurat mujore familjare të të cilave për person në 

familje në vitin para vitit për të cilin aplikojnë janë më të ulta se 50% nga neto-

paga e fundit mesatare të publikuara nga Enti shtetëror i statistikave); Trajnimi i 

vendit të punës me punësim të subvencionuar; Punësimi i subvencionuar me lirim 

nga pagesa e të ardhurave personale. Përsëri bëhet fjalë vetëm për një mundësi 

për gratë viktima të dhunës në familje. Më tutje, politikat aktive për punësim 

përfshijnë vetëm kategorinë e qytetarëve të paraqitur në Agjencinë për punësim të 

RM-së si punëkërkues aktivë të punës. Me këto politika nuk përfshihet popullsia 

joaktive, me përqindje më të madhe të grave,  përkatësisht 54% e grave në 

Republikën e Maqedonisë janë ekonomikisht joaktive sipas të dhënave të Entit 

shtetëror të statistikave. Duke i marrë parasysh këto të dhëna, mund të 

konstatojmë se këto masa janë restriktive dhe nuk janë të arritshme për të gjitha 

gra (gratë nga zonat rurale dhe komunitetet etnike në pjesën më të madhe janë 

regjistruar si ekonomikisht joaktive, që do të thotë nuk kanë qasje në këto masa). 

Përvojat e Organizatave të qytetareve dhe grave viktima të dhunës nuk 

tregojnë shembuj pozitive në të cilët gratë viktima të dhunës kanë qenë të 

punësuar përmes Agjencisë së Punësimit. 

“Derisa jam këtu në shelterin,  të gjej punë, që të mund të qëndrojë në këmbë, 

dmth një muaj, që të mund ta paguajë qiranë, t’i marrë fëmijët, të krijojmë një 

shtëpi jonë që tregojnë, por ndihmën nuk e kam marrë, vetëm premtimin se do të 

ketë punësim dhe se këto gjëra do të rregullohen, por nga premtimi as P nuk ka”  

"Kot atje kujdesen për ne në mënyrë të mirë, do të na japin ushqim,  do të na 

sigurojë të gjitha kushtet, dhe pastaj,  nuk mund gjithmonë të na mbajnë atje ... 

Unë një muaj e gjysmë nuk kam pasur mundësi të bëjë asgjë për punën, por 

punën nuk e shohim  si punë ... ja, nuk është një zgjidhje çfarë do të bëjë viktima 

pas një muaji, dy, gjashtë, ajo do të ketë strehim një vit, çfarë më tutje, nuk ka 

punë, nuk ka banesë, nuk ka asgjë ... do t’u gjejnë, ja ka atje në ndonjë shtëpi të 

pensionisteve për të ruajtur ato dhe sa do ta paguajnë 5-6000, 10.000 denarë dhe 

çfarë të bëjë ajo me këto para në qoftë se ajo është e vetme kështu e kështu, 

nëse ka fëmijë, çfarë do të bëjmë, kjo nuk është një zgjidhje. " 

Shumë është i vogël numri i  paraqitjeve të parashtruara në 

inspektiminsocial në raste të mosveprimit apo veprimeve të parregullta nga ana e 

qendrave për punë sociale. Gjegjësisht, në periudhën prej 01.01.2016 deri më 

30.06.2016 janë parashtruar vetëm 7 paraqitje në inspektimin sociale për veprimit 
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e qendrave në rastet e dhunës në familje,  4 paraqitje për Shkup 1 paraqitje për 

Kavadar, një paraqitje për Shtip për 1 për Probishtip. Këto shifra tregojnë se 

mekanizmi për mbikëqyrjen e veprimit të qendrave për punë sociale nuk përdoret 

as nga viktimat, kryesisht për shkak të mosinformimit të tyre, e as nga shoqatat e 

qytetareve. 

Ndihmë juridike falas 
Ligji për ndihmë juridike falas, që u miratua në vitin 2010, ka për qëllim t’u 

sigurojë qasje në drejtësi grupeve të rrezikuara të cilët janë në rrezik social. Sipas 

nenit 6 të Ligjit, ndihma juridike falas ofrohet në të gjitha procedurat gjyqësore 

dhe administrative. 

Dhuna në familje është një nga fushat për të cilat ndihma juridike  falas 

mund të jepet. Për viktimat e dhunës në familje që kërkojnë t’u jepet ndihma 

juridike falas, Ligji parasheh një përjashtim në pjesën e parashtrimit të deklaratës, 

që në këtë rast nuk është e nevojshme të nënshkruhet nga anëtarët e tjerë të 

familjes me të cilën viktima jeton në të njëjtën shtëpi (neni 201 paragrafi 3). Sipas 

Ligjit, pas kërkesës duhet të trajtohet menjëherë. Në rastet e dhunës në familje 

ndihma juridike pa pagesë mund të përfshijë përfaqësimin e viktimës para 

organeve administrative - Ministria e punës dhe politikës sociale dhe Ministria e 

punëve të brendshëm, para gjykatave në procedurat e divorcit, procedurat për 

pronën, procedurat e iniciuara për dhënien e masave të përkohshme për mbrojtje 

nga dhuna në familje dhe në përfaqësimin e viktimave në procedurat penale si 

personi  i dëmtuar. 

Duke vepruar mbi kërkesën e parashtruar për ndihmë juridike falas, një 

person zyrtar i autorizuar nga zyra rajonale të Ministrisë është i detyruar ta punojë 

menjëherë, duke marrë parasysh urgjencën e çështjes që parashikohet në 

procedurën e duhur dhe më së vonë në afat prej 12 ditëve nga dita e dorëzimit ta 

kompletojë me dokumentet e nevojshme dhe ta dorëzojë atë në Ministrinë. Pastaj 

kërkesa i dërgohet Ministrisë, e cila është  e detyruar mbi kërkesën të veprojë më 

se vonë në afat prej tetë ditëve nga marrja e lëndës nga zyra rajonale e Ministrisë. 

Sipas këtyre neneve, procedura duhet të përfundojë në afat prej 20 ditëve 

nga parashtrimi i  kërkesës, që është një kohë mjaft të gjatë për të vendosur për 

viktimat e dhunës në familje që kërkojnë ndihmë juridike për dhënien e masave të 

përkohshme për mbrojtje nga dhuna në familje, apo në procedurën e divorcit. 
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Një nga problemet themelore që paraqiten gjatë realizimit të të drejtës së 

ndihmës juridike falas është vërtetimi i statusit të viktimës.  Sipas informatave të 

marra nga gjashtë shoqatat e qytetarëve të autorizuar për sigurimin e ndihmës 

juridike falas21,  viktimave u imponohet detyrimi të dorëzojnë vërtetime se janë 

paraqitur dhe të identifikuar si viktima të dhunës në familje edhe në MPB dhe QPS. 

Kjo praktikë është shqetësuese për viktimat, që jo  gjithmonë kanë vullnet të 

paraqesin  edhe ne QPS dhe në MBP, ose në asnjë institucion. Për shkak të kësaj 

praktike, shumë viktima nuk parashtrojnë kërkesa për ndihmë juridike falas në MD. 

Ushtrimi i të drejtës së ndihmës juridike falas kufizohet edhe për shkak të 

afatit të gjatë të vendimmarrjes mbi kërkesën e parashtruar22. Edhe pse në Ligjin 

theksohet se afati për vendimmarrje është maksimum 20 ditë, ky afat nuk 

respektohet nga ana e MD dhe koha mesatare për të vendosur mbi kërkesat për 

ndihmë juridike është 30-60 ditë23. Në periudhën pas hyrjes në fuqi të Ligjit deri tek 

shoqatat e qytetarëve për ndihmë juridike falas janë paraqitur 7 viktima të dhunës 

në familje, por nuk është parashtruar asnjë kërkesë për ndihmë juridike falas për 

shkak të nevojës për reagim urgjent  dhe sigurim të ndihmës juridike falas. 

Për shkak të procedurës joefikas gjatë miratimit të ndihmës juridike falas, 

gratë viktima të dhunës në familje shpeshherë  ndihmën juridike falas e marrin nga 

shoqatat e qytetarëve, të cilat sigurojnë një avokat falas në procedurat gjyqësore 

për divorc, ndarjen e pronës, kujdestarinë mbi fëmijës, mbështetjen e fëmijës ose u 

përgatisin kërkesat për dhënien e masave të përkohshme për mbrojtje nga dhuna 

në familje.  

Përveç shoqatave të qytetareve të regjistruara që ofrojnë ndihmë juridike 

paraprake, shumica e shoqatave të qytetarëve që sigurojë ndihmë juridike për 

                                                           
21

 Në pajtim me Ligjin për ndihmë juridike falas "një shoqatë të qytetarëve të autorizuar" 
është një shoqatë që në pajtim me dispozitat e të këtij ligji, plotëson kushtet për dhënien e 
ndihmës paraprake juridike dhe që në bazë të vendimit të Ministrit të Drejtësisë është e 
autorizuar të ofrojë ndihmë juridike në përputhje me këtë Ligj dhe është e regjistruar në 
Regjistrin e shoqatave të qytetarëve për ndihmë juridike paraprake. 
22

 Kumtesë  për mediumet e rrjetit të shoqatave që ofrojnë ndihmë juridike ku thuhet se 
afati kohor mesatar për miratimin e ndihmës juridike falas është 45 ditë.  
http://pristapdopravda.mk/wp-content/uploads/2016/09/Soopstenie-za-mediumi-
Finalno1.pdf 
23

 Ky informacion është marrë nga ana e statistikës së shoqatave të qytetarëve të 
autorizuara që punojnë në pjesën e ofrimit të ndihmës juridike paraprake. Ministria e 
Drejtësisë nuk ka dorëzuar një përgjigje mbi të dhënat  e kërkuara në lidhje me ushtrimin e 
të drejtës për ndihmën juridike falas për viktimat e dhunës në familje. 

http://pristapdopravda.mk/wp-content/uploads/2016/09/Soopstenie-za-mediumi-Finalno1.pdf
http://pristapdopravda.mk/wp-content/uploads/2016/09/Soopstenie-za-mediumi-Finalno1.pdf
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gratë viktima të dhunës në familje nuk janë regjistruar në Ministrinë e Drejtësisë. 

Kjo situatë është kryesisht për shkak të kushteve që duhet të plotësohen nga 

shoqatat e qytetarëve që të mund të regjistrohen si shoqata të autorizuara, 

kornizës së ngushtë të ndihmës juridike paraprake që e ofrojnë shoqatat, që 

përfshin dhënien e këshillave ligjore dhe plotësimin e kërkesës për ndihma juridike 

falas dhe financimi minimale i shoqatave nga ana e vendit. Përveç kësaj, vetëm 

regjistrimi nuk do të thotë se një shoqatë e veçantë të qytetareve është e 

specializuar në ofrimin e ndihmës juridike për viktimat e dhunës në familje, sepse 

LNJF përfshin shumë fusha në të cilat qytetarët mund të marrin mbrojtje. 

Për sa i përket qasjes së përgjithshme në drejtësi për gratë mund të 

konstatohet se mungon sigurimi efikas dhe efektiv të qasjes në drejtësi dhe shteti 

nuk siguron qasje të barabartë të grave dhe burrave në drejtësi apo qasja në 

drejtësi nuk është përshtatet me nevojat specifike të grave. Diskriminimi ndaj grave 

në bazë të stereotipave gjinore, stigmën, normat patriarkale dhe dhunë në bazë 

gjinore e pengon ose e vështirëson  qasjen e gruas në drejtësi në bazë të barabartë 

si burrat. Institucionet shtetërore nuk janë mjaft të ndjeshëm për nevojat specifike  

të grave për qasje të barabartë në drejtësi24. 

Qasja në drejtësi në fushën e dhënies së masave të përkohshme për 

mbrojtje nga dhuna në familje komplikon edhe më tepër faktin se viktimat dhe 

institucionet që dorëzojnë propozimet në emër të viktimave nuk janë të liruar nga 

pagesa e taksave gjyqësore, të cilat janë të nevojshme për të filluar procedurat 

gjyqësore. 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Këto përfundime janë marrë nga analiza "Qasja e grave deri drejtësi" që është e 
përgatitur nga Shoqata për mundësi të barabarta "Qasje të barabartë", në bashkëpunim 
me Shoqatën e Juristeve të Rinj të  Maqedonisë. Në kuadër të analizës është kryer edhe një 
anketë që ka përfshirë  102 persona në katër qytete të RM me qëllim për ta parë qëndrimin 
dhe mendimin e  qytetarëve për qasjen në drejtësi të grave. 
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Ministria e punëve të brendshme 
 

Zyrtari policor, gjithmonë kur ka akuzë për dhunë në familje është i 

detyruar për të dalë në vendin e ngjarjes dhe menjëherë të përgatisë një raport 

policor  dhe  më së vonë në afat nga 12  orë pas ndërhyrjes së ngjarjes. 

Zyrtari policor duhet të sigurojë që viktima menjëherë të marrë kujdesin e 

duhur shëndetësor, kur është e nevojshme, përkohësisht ta marrë armën e autorit 

dhe të fillojë një procedurë për heqjen e licencës për armë. Zyrtari policor është i 

detyruar në afat prej 12 orësh në gjykatën kompetente të paraqesë një propozim 

për shqiptimin e masës së përkohshme mbrojtëse - largimi i autorit nga shtëpia 

dhe urdhëresë ndalimi në afërsi të shtëpisë dhe një raporti policor.  

Në Ligjin gjithashtu parashikohet edhe një shoqërues të viktimës në 

banesën ose hapësirat e tjera, ku viktima banon, kur është e nevojshme, t’i marrë 

gjërat personale që janë të domosdoshme për jetën e përditshme. 

Në periudhën raportuese, në Ministrinë e punëve të brendshme janë 

raportuar gjithsej 4858 raporte të dhunës në familje. Në përgjigjen e marrë nga 

MPB mungojnë të dhëna mbi strukturën gjinore të viktimave dhe autorëve të SPB 

Shkup, për shkak se përqindja dhe struktura gjinore të viktimave dhe autorëve të 

treguara në tabelën e mëposhtme, janë pa të dhënat e SPB Shkup. Gjatë periudhës 

raportuese në MPB janë paraqitur 4,236 autorë të dhunës në familje, nga të cilat 

84,67% burra dhe 15.33% gra. Sa i përket strukturës gjinore të viktimave, 67,35% 

janë gra,  ndërsa 32.65% janë burra. Përqindja e grave viktima të dhunës në familje 

edhe një herë tregon se dhuna në familje është dhuna me bazë gjinore. Megjithatë, 

përqindja e burrave viktima të regjistruar anë MPB është dukshëm më e lartë se 

burrat viktima të regjistruara në MPPS, gjë që tregon faktit  se burrat më shumë e  

paraqesin  dhunën në MPB se në MPPS. 
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Lidhur me detyrën e zyrtareve policore për paraqitjen e një propozimi në 

gjykatën kompetente për shqiptimin e masës se  përkohshme për mbrojtje- largimi i 

autorit nga shtëpia dhe urdhëresë ndalimi në afërsi të shtëpisë, mund të 

konstatohet se nuk respektohet për shkak se propozime të tilla janë paraqitur 

vetëm në  86 raste. 

Në vazhdim ka tabela  për raportin e përqindjes ndërmjet numrit të 

përgjithshëm të paraqitjeve dhe numrit të propozimeve të parashtruara për 

shqiptimin e masave të përkohshme, të ndara sipas sektorëve dhe rajoneve. 
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Përqindja e propozimeve të parashtruara për shqiptimin e masave të 

përkohshme për mbrojtje nga dhuna në familje është më e lartë në SPB Strumicë 

dhe më të ulët në SPB Kumanovë. Nëpërmjet SPB Kumanovë është paraqitur vetëm 

një propozim për shqiptimin e masave të përkohshme të mbrojtjes kundër dhunës 

në familje. Duke pasur parasysh faktin se zyrtar;t policor janë të detyruar të 

paraqesin propozimet për shqiptimin e masave të përkohshme në rastet kur 
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ekziston një rrezik serioz për jetën dhe integritetin fizik të viktimës së dhunës në 

familje dhe rrezik nga përsëritja e dhunës, përqindja nga 1.77% propozime të 

parashtruara  është veçanërisht e ulët . Kjo tregon për një nivel të ulët të vetëdijes 

në mesin e zyrtarëve policor në lidhje me rrezikun mbi jetën dhe integritetin fizik të 

viktimave, veçanërisht për mundësinë e përsëritjes së dhunës, e cila më së shpeshti 

ndodh. 

Edhe pse mbrojtja juridiko- penale nga dhuna në familje nuk është lëndi i 

këtij raporti, për të marrë pasqyrën e plotë në aspektin e ndërmarrjes së masave të 

duhura për mbrojtje të grave viktima të dhunës në familje, në kërkesën për 

informata  është kërkuar që MBP të përgjigjet për numrin e paraqitur të raporteve 

të veçanta25 dhe numri i kallëzimeve penale në Prokurorinë publike. Nëse 

krahasohen përqindjet midis propozimeve të paraqitura (1.77%) me raporte të 

veçanta të paraqitura në prokuroritë themelore publike (4.59%) dhe me akuzat e 

paraqitura penale (26.35%), mund të konkludohet se ekziston një nivel i ulët të 

informimit për mundësinë por edhe për nevojën për paraqitjen e propozimeve në 

gjykatë. 

Në vazhdim janë treguar të dhënat për raportin midis viktimave të 

regjistruara të dhunës në familje dhe kallëzimet penale që janë paraqitur  dhe 

raportet e veçanta në Prokurorinë Publike. 

 

                                                           
25

 Raportet e veçanta dorëzohen në Ministrinë e Punëve të Brendshme në rast të 
lëndimeve trupore, një vepër penale e cila nuk ndiqet sipas detyrës zyrtare, por me një 
propozim të viktimës. 
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Detyra e zyrtarëve policor për të dalë në vendin e ngjarjes në rastin e një 

paraqitje për dhunë në familje në përgjithësi po respektohet. Megjithatë, 

përshtypja e përgjithshme që kanë viktimat e dhunës në familje që ishin të 

investuar dhe shoqatat e qytetarëve që ende nuk ndërmerren masat e duhura për 

të mbrojtur viktimat që kanë vendosur ta paraqesin dhunën. Zyrtarët policor 

policisë flasin me viktimën dhe me autorin e veprës, bëjnë një procesverbal  dhe 

nuk japin informata të mjaftueshme në lidhje me mundësitë për të mbrojtur 

viktimën zyrtarëve policor  për dispozitat LPNMDHF dhe për Rregulloren e veprimit, 

mungesa e informimit  rreth shërbimeve të disponueshme për mbrojtjen nga dhuna 

në familje, mungesa e koordinimit ndërmjet institucioneve, megjithatë edhe qasja 

joserioze ndaj dhunës në familje. Në mënyrë shtesë, në këtë situatë ndikon edhe 

fakti se në katër vitet e fundit në MPB janë punësuar 1900 policë26 që nuk kanë 

trajnim adekuat dhe përvojë në trajtimin e rasteve të dhunës në familje27. Sipas 

deklaratave të viktimave dhe shoqatave të qytetarëve, në shumicën e rasteve, kur 

gjatë paraqitjes së parë në policë përdhunuesi ka marrë vetëm një paralajmërim 

                                                           
26

 Kumtësa e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut për numrin e policëve të 
punësuar  Maqedoni deri në vitin 2015. 
http://www.mhc.org.mk/announcements/300#.WFHZC7IrLIU 
Në vitin 2016, ishin të punësuar 600 zyrtarë të rinj policor.  
27

 Kjo vërejtje është dhënë nga ana e përfaqësuesit të MPB-së në punëtorinë e mbajtur 
tematike 

http://www.mhc.org.mk/announcements/300#.WFHZC7IrLIU
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verbal  ngjarja është regjistruar si një ankesë ose përdhunuesi ka qenë i dënuar për 

prishje të rendit dhe qetësisë publike. 

"Jo, jo nuk kana ardhur, sa herë i kemi thirrur, për asgjë nuk duan të vijnë. 

Tregojnë, ju vetëm rriheni, çfarë t’ju të bëjmë ne ..." 

"Ata erdhën menjëherë, po, unë mendoj e kanë marrë atë, dhe pastaj ai u 

qetësua. Unë nuk e di si, çfarë i kanë  folur, por kur erdhi nuk më ka thënë asgjë, 

vetëm i ka shkyçur energjinë elektrike dhe ujin, por tani gjykata ia ka ndaluar 

edhe atë, kështu që nuk ka probleme më. " 

"Po, po, ata erdhën menjëherë kanë bërë një procesverbal, kanë folur me mua 

veçanërisht, edhe me të, dhe më ka dhënë kontakte kush ta kërkoj në të 

ardhmen. Ne pastaj u divorcuam dhe unë nuk kam pasur nevojë për policinë, por 

atëherë ishin korekt " 

Sjellja  joprofesionale e policisë shihet është vërejtur në rastet kur autorët e 

dhunës në familje janë zyrtarë të policisë. Ky konstatim  është konfirmuar nga 

viktimat e intervistuara të dhunës në familje, ku autorët janë zyrtarë të policisë dhe 

nga ana e shoqatave të qytetarëve. Në një nga këto raste e kanë bindur viktimën 

që nuk duhet ta turpërojë burrin dhe kallëzimi penal do të jetë shumë i shtrenjtë, 

ashtu edhe dënimet për procedurën penale. E kanë bindur të njëjtën viktimë të 

qetësohet dhe të hiqet dorë nga akuzat. 

"Ata erdhën menjëherë, dhe menjëherë më kanë thënë që të mos luaj, ta mos e 

turpëroj bashkëshortin para kolegëve, është turp. Më treguan se sa golgota do të 

ketë nëpër gjykatave  dhe sa para duhet të ndaj për të gjitha procedurat ... Më 

kanë thënë, të kthehen brenda dhe qetësohemi,  mjaft është”, ka deklaruar  një 

gra viktima e dhunës në familje. 

"Edhe pse u shqiptua një masë e përkohshme për mbrojtjen e viktimës, MPB 

refuzoi të zbatojë masën, duke i thënë viktimës se mbi vendimin për shqiptimin e 

masës së përkohshme është  ngritur një ankesë, edhe pse ankesa nuk e shtyn 

shqiptimin e vendimit," një deklaratë të një përfaqësues të Shoqatës së qytetarëve  

që ofrojnë ndihmë juridike falas. 
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Institucionet shëndetësore 
Punëtori shëndetësor dhe institucioni shëndetësor duhet menjëherë të 

bëjnë kontrolle dhe trajtim tjetër mjekësor të viktimës dhe për të njëjtën të japin 

një dokumentacionin e duhur mjekësor për lëndimin e konstatuar. 

Sipas Ligjit viktimat janë liruar nga pagesa e shpenzimeve për shërbimin e 

kryer mjekësor dhe dokumentacionin. 

Edhe pse ligji parashikon lirimin nga shpenzimet, kjo dispozitë ligjore nuk 

zbatohet në praktikë dhe për këtë neni nuk janë të informuar as punëtorët 

shëndetësore dhe as viktimat e dhunës në familje. Për shkak të kësaj, viktimat janë 

të detyruar të paguajnë shpenzimet për shërbimin e kryer mjekësor dhe 

dokumentacionin, që pengon qasjen në ndërhyrjen shëndetësor, dhe më tej për 

fillimin e procedurave adekuate për mbrojtje dhe dëshmimin e dhunës në familje. 

Kësaj veçanërisht ndikon pamundësia për mbrojtje shëndetësore falas për gratë 

papunë viktima të dhunës familjare, sigurimin shëndetësor përmes një 

bashkëshorti që në kohën e kontrollit mjekësor nuk mund të vërtetojnë se kanë 

sigurim shëndetësor dhe se shërbimit shëndetësor e paguajnë si një shërbim 

shëndetësor privat. 

Mundësia e dhënies së asistencës së njëhershme financiare për trajtim 

varet nga gjendja e tyre financiare apo fakti se nuk kanë mjete të tjera materiale 

në emrat e tyre që kontribuon të mos dihet nëse kjo do t’u jepet. 

 

Shoqatat e qytetarëve 
Në pajtim me Ligjin për shoqatat e qytetarëve, shoqata e regjistruar për 

realizimin e qëllimeve dhe detyrave në fushën e mbrojtjes sociale, në përputhje 

me programet e saj, mund të ndërmarrë masa për mbrojtje, në mënyrë të pavarur 

ose në bashkëpunim me Qendrën për punë sociale. 

Shoqata është e detyruar për masat e ndërmarra brenda 24 orëve ta 

njoftojë Qendrën për punë sociale, me kompetencë sipas vendbanimit të viktimës 

së dhunës në familje. 

MPPS bën një regjistër të shoqatave të qytetarëve të regjistruar për 

realizimin e qëllimeve dhe detyrave në fushën e mbrojtjes sociale. Duke pasur 

parasysh se mbrojtja sociale është një fushë e gjerë që përfshin shumë qytetarë të 

grupeve të rrezikuara për të cilët shoqatat e regjistruara mund të ndërmarrin 
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masa, nuk mund të përcaktohet numrin e saktë të shoqatave të qytetarëve që 

ofrojnë masa për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. Prandaj, mund të 

konstatohet se nuk ekziston një regjistër të veçantë të shoqatave të qytetarëve që 

sigurojnë masa për mbrojtje të viktimave të dhunës në familje dhe numri i  tyre në 

nivelin kombëtar nuk mund të përcaktohet me saktësi. Askush nuk mund ta di as 

numrin e saktë  rasteve të paraqitura për viktimat e dhunës në familje në shoqatat 

e qytetarëve për shkak se institucionet nuk mbajnë statistika të tilla. 

Sipas të dhënave të disponueshme të njëzet e shtatë shoqatave të qytetarëve, 

që janë anëtarë të Rrjetit Kombëtar, shoqatat e qytetarëve sigurojnë shumicën e 

serviseve dhe shërbimeve për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje. 

Në vazhdim do të caktohen shërbimet që janë të siguruara  nga shoqatat e 

qytetarëve: 

1. Linja Kombëtare SOS - shoqatat e qytetareve udhëheqin tre linja 

kombëtare SOS që ofrojnë ndihmë në gjuhën maqedonase. 

2. Strehimoret për gratë viktima të dhunës - një strehë (strehim deri në 6 

muaj) dhe një qendra e krizës  (strehim nga 24 deri në 48 orë),  të dy nga 

Shkupi. 

3. Qendrat e këshillimit (intervenim në krizë, këshillim psikologjik, ndihmë 

juridike falas) - një qendër për këshillim dhe gjashtë qendra të regjistruara 

për ndihmë juridike falas. Megjithatë, ka shoqata të qytetarëve që  nuk 

janë të regjistruar për të siguruar ndihmë paraprake juridike, dhe të njëjtën 

ia sigurojnë grave viktima të dhunës në familje. 

Gratë e intervistuar viktima të dhunës në familje më mirë i vlerësojnë shoqatat 

e qytetarëve në sigurimin e informatave  mbi serviset dhe shërbimeve të 

disponueshme dhe masat që mund të ndërmerren për mbrojtjen e tyre. Sa i përket 

qasjes, të gjitha gratë kanë thanë se ishin të kënaqur me pranimin në shoqatat e 

qytetarëve dhe se nuk janë ndjerë të diskriminuar apo të dënuar. Shumica e 

viktimave thanë se ishin të shoqëruar nga përfaqësues të shoqatave të qytetarëve 

deri tek  institucionet. 

Masa të përkohshme për mbrojtje, shqiptimin e masave të 

përkohshme të mbrojtjes dhe monitorimin e tyre 
Masat e përkohshme për mbrojtje  duhet të shqiptohen autorit të dhunës 

në familje për të ndaluar dhunën, për të hequr pasojat e dhunës së kryer dhe për 

ndërmarrjen e masave efektive kundër autorit të dhunës, për të eliminuar shkaqet 

që të mos kryhet dhuna edhe më tej   në familje. 
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Propozimi  për shqiptimin e masave të përkohshme mbrojtëse mund të 

paraqesin Ministria e punëve të brendshme në rastet kur ka një rrezik të 

menjëhershëm dhe serioz mbi jetën dhe integritetin fizik të viktimës dhe të 

anëtarëve të familjes së saj, pa pajtimin e viktimës, viktima dhe QPS me pajtimin e 

viktimës. 

Në pjesën e mbrojtjes gjyqësore, Ligji përcaktoi afatet e shkurtra në të cilat 

gjykatat duhet të veprojnë mbi propozimet të parashtruara për masat e 

përkohshme. Sipas ligjit, gjykata duhet menjëherë dhe jo më vonë se 24 orë pas 

marrjes së propozimit nga Ministria e punëve të brendshme dhe raportit policor, 

pa mbajtjen e seancës gjyqësore, të marrë vendim për shqiptimin e masën e 

përkohshme për mbrojtjen - largimin e autorit nga shtëpia dhe urdhëresë ndalimi 

në afërsi të shtëpisë. Pas propozimit të viktimës apo të Qendrës për punë sociale 

për shqiptimin e masës së përkohshme për mbrojtje, gjykata do të veprojë 

menjëherë, ose brenda shtatë ditëve nga marrja e kërkesës do të marrë një 

vendim. Gjykata brenda 24 orëve, pa mbajtjen e seancës gjyqësore, do të marrë 

vendim për shqiptimin e masës së përkohshme për mbrojtje  nëse ekziston dyshimi 

për rrezik serioz mbi jetën dhe shëndetin e viktimës ose një anëtar të familjes në 

bazë të qëndrimeve të ekspertëve dhe mendimit të QPS-së. 

Gjatë periudhës raportuese, sipas të dhënave nga njëzet e tre gjykatave të 

vendit themelore,  janë dorëzuar katër qind dhe një propozim për shqiptimin e 

masave të përkohshme për mbrojtje nga dhuna në familje. Sipas të dhënave të 

disponueshme në raport me strukturën gjinore të viktimave28, 76.04% janë gra, 

21,73% janë burra dhe 2.24% janë fëmijë, ndërsa autorët e veprës 94,60% janë 

burra dhe 5.40% janë gra. Këto shifra përsëri tregojnë se shumica e viktimave ishin 

gra dhe shumica e autorëve  janë burra 

 

                                                           
28

 Shumica e përgjigjeve të marra  nga gjykatat themelore kanë përmbajtur  të dhëna jo të 
plota lidhur me strukturën gjinore të viktimave dhe autorëve, kohëzgjatjen e procedurave 
gjyqësore dhe vendimet e gjykatave. 



 
 

49 
 

 

 

 

Edhe pse mungojnë të dhëna nga tri gjykatat themelore ( Manastir, Tetovë 

dhe Ohër29) numri i përgjithshëm të propozimeve të parashtruara në gjykatat e 

tjera tregon për mospërdorimin e masave të përkohshme për mbrojtje nga dhuna 

në familje. Ky përfundim është konfirmuar duke krahasuar numrin e paraqitjeve 

për dhunë në familje në MPB dhe numrin e propozimeve të parashtruara për 

shqiptimin e masave të përkohshme për mbrojtje nga dhuna në familje në gjykatat 

themelore. Gjegjësisht, në MPB janë paraqitur gjithsej 4398 raste të dhunës në 

familje30, ndërsa në gjykatat kanë filluar vetëm 401 procedura për shqiptimin e 

masës së përkohshme për mbrojtje nga dhuna në familje. 

 

                                                           
29

 Të dhënat nga Gjykata Themelore - Ohër nuk mund të përdoren për shkak të 
pamundësisë për t’i përmbledhur të dhënat e marra  
30

 Ky është numri i rasteve të paraqitura në MPB, në qytetet e Ohrit, Manastirit dhe 
Tetovës, për shkak se për këto qytete nuk ka të dhëna për numrin e propozimeve të 
parashtruara  për shqiptimin  e masave të përkohshme për mbrojtjen nga dhuna në familje 
në gjykatat themelore 
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Një numër më të madh të propozimeve të parashtruara për shqiptimin e 

masave të përkohshme ka në Gjykatën Themelore – Shkup dhe më pak në Strugë 

dhe Krushevë. Pritet që një numër më të madh të paraqitjeve të parashtruara të 

ketë në Gjykatën Themelore - Shkup, duke pasur parasysh faktin se qyteti i Shkupit 

ka më shumë banorë,  por shqetësuese është fakti se Gjykata themelore - Struga 

ka paraqitur vetëm një propozim për shqiptimin e masave të përkohshme. Numri i 

propozimeve të parashtruara  në Radovish, Kavadar dhe Prilep tregon për një 

informim më të madh për ekzistimin e mundësisë për  paraqitjen e propozimit për 

shqiptimin e masave të përkohshme, si dhe aktivitet më të madh nga QPS-ja në 

këto qytete. 
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Sipas analizës së të dhënave të disponueshme në 367 procedura, për 

pjesën më të madhe, dmth 87% e procedurave, propozimet janë pranuar, 3% janë 

refuzuar, 2% janë refuzuar, ndërsa në 8% të propozimet janë tërhequr. Statistika të 

tilla tregojnë një tendencë pozitive në pranimin e propozimeve, që është 

veçanërisht e rëndësishme në pjesën e mbrojtjes së viktimave. Megjithatë, ka ende 

raste të tërheqjes së propozimeve nga ana e viktimave, që  mund të varet nga 

shumë faktorë, duke përfshirë zgjatjen e procedurës dhe  përballimin  me autorit, 

qasjen jo-sensibilizuar ndaj viktimës nga ana e gjyqtarit, frika nga autorit. 
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Kohëzgjatja e gjatë të procedurave për shqiptimin e masave të 

përkohshme për mbrojtje nga dhuna në familje ndikojnë negativisht në mbrojtjen 

e viktimës, për shkak se në ligjin janë dhënë afate të shkurtra për veprim nga ana e 

gjykatave në këto procedura. Sipas të dhënave të marra nga gjykatat për  238 

vendime pozitive, mund të konstatohet  se më e madhe është  përqindja e 

gjyqtarëve të cilët veprojnë jashtë afateve të caktuara ligjore se sa ata që i 

respektojnë. Veçanërisht shqetësuese janë të dhënat për ekzistimin e procedurave 

që kanë zgjatur më shumë se 30 ditë, dmth 7% të procedurave kanë zgjatur tre 

muaj, në 5% gjashtë muaj, dhe ka një shembull ku procedura ka zgjatur një vit.  
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Kundër vendimeve të marra pala e pakënaqur mund të paraqesë një ankesë  dhe 

në qoftë se ajo është parashtruar, nuk e ndalon zbatimin e masës në qoftë se ajo 

është shqiptuar. Sipas të dhënave nga gjykatat e apelit, e drejta për të apeluar 

kundër vendimeve të shkallës së parë është shfrytëzuar vetëm në 26 raste, nga 

të cilat në 81% vendimet e shkallës së parë janë konfirmuar, dhe në 19% 

vendimet janë hequr. Duke pasur parasysh faktin se në shumicën e procedurave 

të shkallës së parë, gjykata  ka shqiptuar masa të përkohshme për mbrojtje nga 

dhuna në familje, numri i vogël i ankesave të parashtruar tregon se autorët nuk 

ankohen për vendimet e marrë . Mbi këtë situatë mund të ndikojnë  disa shkaqe, 

duke përfshirë shpenzimet gjyqësore, mosinformimi në lidhje me pasojat e 

shkeljes së masës së përkohshme, nëse autori ka informatë në lidhje me 

mundësinë për të paraqitur një ankesë,  sidomos në rastet kur është shqiptuar 

masa  për trajtim të detyrueshëm dhe autori është vendosur në një spital 

psikiatrik. 
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Edhe pse në Ligjin nuk ka një afat të caktuar në të cilin gjykatat e shkallës 

së dytë duhet të vendosin mbi ankesën e ngritur,  nga të dhënat mund të 

konstatojmë se gjykatat e shkalës së dytë marrin vendime urgjentisht në këto 

procedura. Në 73% gjykatat e apelit kanë marrë vendime brenda shtatë ditëve, 

23% brenda 30 ditëve, ndërsa një procedurë ka zgjatur gjashtë muaj. 
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Në pjesën e zbatimit të masave të përkohshme për mbrojtje nuk ekziston 

pakënaqësi  nga ana e viktimave, që konfirmohet edhe nga ana e shoqatave të 

qytetareve. Pakënaqësia më e madhe ekziston për MPB për shkak të mungesës së 

reagimeve adekuate në rastet e shkeljes së masave të përkohshme. Mungesa e një 

sistemi efikas për monitorimin e zbatimit të masave të përkohshme mund të jetë 

arsye për mospërdorimin e këtij mekanizmi për mbrojtje në të ardhmen, të cilit një 

nga qëllimet që i ka është ta parandalojë ndonjë dhunë në të ardhmen ndaj 

viktimave. Përveç kësaj, joefikasiteti në zbatimin e masave mund të jetë një arsye 

për numrin e vogël të ankesave të parashtruara kundër vendimeve që shqiptojnë 

masa të përkohshme për mbrojtje. 
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Konkluzionet e përgjithshme: 
• Me miratimin e Ligjit është vednosur bazën ligjore e cila ishte për të siguruar 

mbrojtje efikase nga dhuna në familje. Një ndryshim pozitiv është përfshirja e 

masës së përkohshme për mbrojtje nga dhuna në familje – largimi i autorit nga 

shtëpia. Megjithatë, mungesa e një ndryshimi thelbësor në sistemin e mbrojtjes, 

shërbimeve për viktimat dhe bashkëpunimit dhe koordinimit kanë mbetur e njëjtë 

si në vitet e mëparshme dhe nuk kontribuojnë në zbatimin efikas të ligjit dhe as për 

masat e përkohshme për mbrojtje nga dhuna në familje. 

• Edhe pse ligji thotë që institucionet dhe gjykata kompetente bëjnë një evidentim 

të veçantë të dhunës në familje, në përputhje me rregullat për mbrojtjen e të 

dhënave personale, megjithatë, ende nuk ka vendosur një sistem të unifikuar për 

mbledhjen e të dhënave për të monitoruar trendet dhe incidentet e dhunës në 

familje.  IT monitorimi e sistemit kompjuterik, tashmë i vendosur për shërbimet 

sociale "Lirikus" (aplikimi dhe baza e të dhënave për shërbimet sociale në qendrat 

për punë sociale dhe institucionet e mbrojtjes sociale) nuk është azhurnuar 

rregullisht nga ana e të punësuarve në QPS, dhe për këtë arsye nuk mund të 

sigurojë të dhënat të sakta për numrin e viktimave dhe shërbimet e ofruara për 

viktimat. Përveç kësaj, të dhënat nga baza e të dhënave "Lirikus" nuk i përfshijnë 

rastet e paraqitura në shoqatat e qytetarëve, as nuk janë të disponueshme në 

shoqata e qytetarëve që punojnë në fushën e dhunës në familje. 

• Sipas të dhënave të paraqitura dhe mendimet e shprehura për gratë viktima të 

dhunës në familje, parimi i urgjencës në veprimin e institucioneve në rastet e 

dhunës në përgjithësi nuk rerspektohet. Mbrojtja joefikase e grave viktima çon në 

pasoja të rënda për jetën, shpesh me përfundim fatal. Këtë dëshmojnë edhe numri 

i madh të rasteve të  femicidi (vrasja e grave) në periudhën nga 1.1.2015 deri në 

datën e sotme. 

• Mungojnë informatat mbi të drejtat, masat për mbrojtje dhe procedurat e 

realizimit të të njëjtave, si dhe shërbimet e disponueshme për të ndihmuar dhe për 

mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. 

• E drejta për një shoqërues në përgjithësi respektohet në të gjitha institucionet, 

duke përfshirë edhe procedurat gjyqësore për shqiptimin e masave të përkohshme 

për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. 

• Nuk është miratuar një strategji kombëtare për parandalimin, ndalimin dhe 

mbrojtjen nga dhuna në familje për një periudhë prej pesë vjetësh, në pajtim me 
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nenin 15 të Ligjit. Strategjia e fundit e ka përfshirë periudhën nga viti 2012 deri në 

vitin 2015 dhe është miratuar para Ligjit. 

• Funksionimi i Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje përballohet 

me pengesa në për shkak të diсpozitave ligjore se me këtë trup trupi kryeson 

ministri i punës dhe politikës Sociale. Kjo veçanti ndikon në realizimin e qëllimeve 

të Ligjit, sidomos në koordinimin e institucioneve dhe bashkëpunimin e tyre në 

luftën kundër dhunës në familje. 

• Deri më tani nuk është bërë ndonjë raport nga shteti për zbatimin e Ligjit dhe 

efektet që duhej të arrijë në përmirësimin e mbrojtjes së viktimave të dhunës në 

familje. Sipas Protokollit për bashkëpunim të ndërsjellë të institucioneve 

kompetente dhe të shoqatave për mbrojtjen dhe ndalimin e dhunës në familje, 

raporti vjetor për punën dhe veprimit në rastet që kanë të bëjnë me dhunën në 

familje në vitin paraprak duhet të përgatitet nga ana  e Trupit koordinues 

kombëtar. Duke pasur parasysh se ky trup nuk është themeluar zyrtarisht, një 

raport i tillë nuk mund të pritet për  vitin 2015. 

• Mungesa e një strategjie kombëtare për parandalimin, ndalimin dhe mbrojtjen 

nga dhuna në familje në veçanti ndikon në zbatimin e masave parandaluese sipas 

nenit 17 të Ligjit. Në këtë periudhë raportuese, vendi nuk ka zhvilluar një fushatë 

për të ngritur ndërgjegjësimin dhe kuptimin e publikut të gjerë për të njohur dhe 

për pasojat e dhunës në familje. Fushata të tilla i zbatojnë organizatat kombëtare 

dhe ndërkombëtare, sidomos në periudhën prej 25 nëntorit - Dita Ndërkombëtare 

kundër dhunës ndaj Grave – deri në 10 dhjetor - Dita ndërkombëtare e të Drejtave 

të Njeriut. 

• Në lidhje me masat për mbrojtje që duhet të ndërmerren nga QPS kompetente, 

konkluzioni i përgjithshëm është se punonjësit nuk kanë kapacitete për zbatimin e 

tyre efikas dhe gratë ende ndihen të diskriminuar dhe të gjykuara nga ana e të 

punësuarve në qendrat. 

• Sistemi i masave për të siguruar mbrojtjen e viktimave nuk funksionon në shumë 

nivele, veçanërisht për shkak se: 

• numri i pamjaftueshëm i qendrave për strehimin e viktimave të dhunës në 

familje dhe kapacitetet e varfra   
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• qasja e kufizuar në mbrojtjen shëndetësore, veçanërisht për gratë papune që 

kanë sigurim shëndetësor përmes bashkëshortit të tyre, në rastet kur ai e bën 

dhunën; 

• kapacitetet e kufizuara për marrjen e ndërhyrjes psiko-sociale dhe trajtimin, për 

shkak se viktimat në pjesën më të madhe shërbimin  e marrin nga shoqatat e 

qytetarëve; 

• ndihma joadekuate juridike dhe informimi i pamjaftueshëm i viktimave në lidhje 

me të drejtat e tyre, për shkak se viktimat në pjesën më të madhe shërbimin  e 

marrin nga shoqatat e qytetarëve 

•  Serviset dhe shërbimet ekzistuese të pa disponueshme, sidomos për gratë nga 

zonat rurale. 

• Nuk ekziston unifikim në veprimin e zyrtarëve policor në rastet kur paraqiten 

raste të dhunës në familje. Edhe pse në përgjithësi respektohet  detyrimi për të 

dalë në vendin e ngjarjes në rast të një paraqitje të dhunës në familje, megjithatë, 

në pjesën më të madhe këto raste përfundojnë si ankesa pa të fillohen procedimet 

penale ose pa dorëzimin e një propozim për shqiptimin e masës së përkohshme 

për mbrojtje - largimi i autorit nga shtëpia dhe urdhëresë ndalimi në afërsi të 

shtëpisë. Në këtë drejtim mund të konstatohet se  nuk respektohet Rregulloren 

për vlerësimin e rrezikut mbi jetën dhe integritetin fizik të viktimës së dhunës në 

familje dhe mbi rrezikun nga  përsëritja e dhunës, menaxhim adekuat te riskut, 

formën e raportit policor dhe propozimin e shqiptimin e masës së përkohshme për 

mbrojtje dhe largimin e autorit nga shtëpia dhe urdhëresë ndalimi në afërsi të 

shtëpisë. 

• Zyrtarët policor rrallë informojë viktimën për të drejtat e saj dhe çfarë masa 

mund të ndërmerren për mbrojtjen e saj. Kjo është për shkak të mungesës së një 

sistemi për mbrojtjen e të drejtave të viktimave në kuptimin më të gjerë, por edhe 

mungesa e informimit të policisë në lidhje me sistemin ekzistues për mbrojtjen e 

viktimave. 

• Mos senzibilizimi për të vepruar në rastet e dhunës në familje nga ana e 

zyrtarëve policor për shkak të mungesës së trajnimit të policëve të rinj, të 

punësuar në periudhën prej vitit 2012 deri në vitin 2014. 

• Mos respektimi i  dispozitës ligjore për lirimin nga pagimi i shpenzimeve për 

shërbimin e kryer mjekësor dhe dokumentacionin për viktimat e dhunës në 
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familje. Për këtë dispozitë ekziston një mos informim dhe shërbimet shëndetësore 

paguhen  nga ana e institucioneve  shëndetësore. 

• Strehimoret ekzistuese për gratë viktima të dhunës (Shkup, Manastir, Shën 

Nikollë dhe Koçan), të cilat janë në pronësi të shtetit, dhe të dy strehimore 

intervente të shoqatave të qytetarëve  nuk i plotësojnë nevojat për strehim të 

grave viktima të dhunës në familje, duke pasur parasysh faktin se kapaciteti total 

nga gjashtë strehimore është 30 shtretër. Këto kushte nuk i plotësojnë as 

standardet minimale dhe nevojat për mbrojtje efeikase dhe për ndihmën e 

viktimave të kësaj dhune. Në këtë drejtim mund të konkludohet se nuk 

respektohen standardet të përcaktuara në Rregulloren për normativat dhe 

standardet për themelim dhe fillim me punë të institucioneve për mbrojtje sociale 

– qendra për viktima të dhunës në familje të miratuar në vitin 2007. 

• Procedura për realizimin e të drejtës për ndihmë juridike falas pa pagesë nuk 

mund të konsiderohet si efikase, që ndikon në qasjen deri në drejtësi për gratë 

viktima të dhunës në familje. Nuk respektohen as afatet ligjore për marrjen e 

vendimit mbi kërkesën e parashtruar për ndihmë juridike falas dhe procedura zgjat 

nga 30 deri  në 60 ditë. Përveç kësaj, viktimat duhet të dorëzojnë një vërtetim se 

janë paraqitur dhe të identifikuar si viktima të dhunës në familje dhe në MPB edhe 

në Qendrën për punë sociale, që është një praktikë kufizuese dhe shqetësuese për 

një pjesë të viktimave që nuk duan të raportojnë rastin në institucionet. 

• Numri i propozimeve të parashtruara për shqiptimin e masave të përkohshme 

për mbrojtje nga dhuna në familje ende është i ulët në krahasim me numrin e 

viktimave të regjistruara të dhunës në familje në MPPS dhe MPB. Situatës së tillë 

ndikojnë shumë faktorë, sidomosmos informimi i viktimave se ata vetë mund të 

paraqesin një propozim në gjykatë, mos paraqitja e propozimeve nga ana e 

qendrave për punë sociale dhe nga ana e zyrtarëve  policor, qasja e kufizuar në 

drejtësi për viktimat për shkak të pagimit të taksës gjyqësore për fillimin e 

procedurës për shqiptimin e masave. 

• Kohëzgjatja nga 24 orë për marrjen e vendimit të gjykatës në rastet kur 

propozimi për shqiptimin e masës së përkohshme është dhënë nga MPB dhe 

shtatë ditë kur propozimi është dhënë nga viktima ose Qendra për punë sociale ka 

kontribuar në respektimin e parimit të urgjencës së procedurës. Megjithatë, 

përqindja e rasteve në të cilën këto afate kufizime janë tejkaluar ende është shume 

e madhe, duke ndikuar në efikasitetin në mbrojtjen e viktimës. 
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• Ligji nuk përcakton një afat për marrjen e vendimit të gjykatave të shkallës së 

dytë për ankesat e parashtruara kundër vendimeve të gjykatave të shkallës së parë 

për masat e përkohshme. Sipas të dhënave të marrë nga gjykatat e apelit, 

procedurat mbi ankesën e parashtruar  kryesisht përfundohen për një muaj, që 

është një praktikë pozitive. 

• Ekziston një pakënaqësi të përgjithshme në mesin e viktimave nga zbatimi i 

masave të përkohshme për mbrojtje  për shkak të shkeljes së masave nga ana e 

autorëve dhe mos sanksionimit të tyre. 

• Ekziston një mos informim të përgjithshëm nga ana e institucioneve dhe 

gjykatave për mundësinë për mbrojtje nga dhuna në familje që është kryera nga 

një partneri aktual apo nga ish- partneri me të cilin viktima nuk ka banuar 

(marrëdhënie të ngushta personale janë marrëdhënie personale midis personave 

që janë apo kanë qenë partnere). 

• Veçanërisht shqetësuese është mundësia ligjore për sanksionit penal për 

qytetarët që nuk kanë paraqitur një dhunë në familje. Në nenin 12, qytetarëve u 

imponohet  detyrimi të paraqesin informatën për dhunë në familje në institucionet 

apo shoqatat e qytetarëve. Kjo dispozitë nuk është në përputhje me Ligjin e 

procedurës penale, që nuk imponon një detyrim për paraqitjen e veprave penale 

nga ana e qytetarëve, por mbetet mundësia të paraqesin një vepër penale. 

• Nënshkrimi i Konventës së Këshillit të Evropës ose Konventës së Stambollit nga 

ana e RM-së në vitin 2011 ishte një hap përpara në shprehjen e vullnetit politik për 

një luftë të vërtetë kundër dhunës ndaj grave, duke përfshirë dhunën në familje. 

Megjithatë, pasi që janë kaluar pesë vite nga data e nënshkrimit të kësaj Konvente 

ende nuk është e ratifikuar. Kjo çon në përfundimin se shteti nuk është ende gati 

për të bërë ndryshimet e duhura për të zbatuar standardet e përcaktuara në 

Konventën në pjesën e parandalimit dhe mbrojtjes së grave viktima të dhunës me 

bazë gjinore, duke përfshirë edhe dhunën në familje. 
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Rekomandime të përgjithshme:  
1. Ratifikimi i Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe mbrojtjen nga 

të gjitha format e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje 

2. Parandalimi 

• Ngritja e vetëdijes publike për format e ndryshme të dhunës ndaj grave, 

veçanërisht të dhunës në familje dhe stereotipat dhe arsyetimet që janë të 

bazuara në kulturën, zakonet, feja dhe e bëjnë dhunën ndaj grave të pranueshme 

përmes fushatave të  mbështetura nga shteti. 

• Bashkëpunimi me OJQ-të, mjetet për informim publik, dhe sektori privat për të 

promovuar tolerancën zero ndaj dhunës në familje ndaj grave. 

• Hapja e Qendrave për këshillim për autorë të dhunës në familje në dispozicion në 

disa komuna. 

• Plotësimi i programeve mësimore  në të gjitha nivelet e arsimit (me përmbajtje të 

tilla si barazia midis burrave dhe grave, rolet jo-stereotipike gjinore, respekt të 

ndërsjellë, dhuna me bazë gjinore dhe të drejta të integritetit personal). 

•Trajnimi i personave profesionale (krijimi dhe realizimi i programeve për trajnim 

të profesionistëve përkatës që punojnë me viktimat apo autorët për të zbuluar dhe 

për të ndaluar dhunën e tillë, për të ndaluar viktimizimin sekondar  dhe barazinë 

midis grave dhe burrave). 

• Trajnimi i zyrtarëve policor me qëllim sensibilizimi në veprimin me gratë viktima 

të dhunës në familje dhe kuptimin  e problemit. 

3. Politikat e integruara  dhe mbledhja e të dhënave 

• Ndërmarrja e masave për të miratuar dhe për të zbatuar politika efektive, 

gjithëpërfshirëse dhe të koordinuara në lidhje me ndalimin dhe luftën kundër 

dhunës në familje. Angazhimi për shpërndarjen e burimeve financiare dhe 

njerëzore për zbatimin e drejtë të  programeve dhe politikave duke përfshirë 

financimin e organizatave të qytetarëve që punojnë në këtë çështje. 

• Përmirësimi i sistemit për mbledhjen e të dhënave për viktimat e dhunës në 

familje përmes mbledhjes sistematike të të dhënave statistikore të ndara në 

sektorë të ndryshëm dhe mbajtjen e evidentimeve statistikore për dhunë në 

familje të ndara sipas treguesve përkatës, veçanërisht sipas seksit të autorit dhe 
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viktimës, vendit të kryerjes, marrëdhënieve midis viktimës dhe autorit, masave të 

përkohshme për mbrojtje të shqiptuara më parë, sipas llojit të dhunës, llojit të 

lëndimit, pushimit nga  puna, sipas shërbimit të përdorura, sipas kohëzgjatjes së 

përdorimit të shërbimit. 

• Sistemi i mbledhjes së të dhënave duhet të përfshijë të dhënat nga shoqatat e 

qytetarëve dhe të jetë në dispozicion për organizatat e qytetarëve. 

• Miratimi urgjent i Strategjisë Kombëtare për parandalim, ndalim dhe mbrojtje 

nga dhuna në familje, ku do të përfshihen shoqatat  e qytetareve që punojnë në 

këtë fushë. 

4. Shërbime për mbrojtje dhe mbështetje  

• Sigurimi i qëndrueshmërisë së serviseve duke zhvilluar një program për 

mbështetje nga  shteti dhe definomi i sistemit për financimin e tyre nga ana e 

shtetit në partneritet me vetëqeverisjet  lokale dhe shoqatat e qytetareve që 

punojnë në këtë fushë. 

• Mbështetje speciale për viktimat e dhunës në familje në formën e ndihmës 

mjekësore, psikologjike dhe këshillim ligjor, duke vendosur nevojat dhe sigurinë e 

viktimës, si një prioritet në procedurën, si  dhe disponueshmëri deri në strehimoret 

dhe linjat telefonike falas. 

• Hapja e strehimoreve të specializuara për gratë viktima të dhunës, të 

disponueshme në çdo rajon, me një vend në çdo 10.000 banorë; ose në qoftë se 

qendrat shelter janë pjesë e një strategjie shoqërore për ndërhyrje, duhet të 

ekzistojë një vend për një familje në 10.000 grave. 

• Të paktën një linjë falas kombëtare SOS, operative 24 orë 7 ditë, me mbështetjen 

e të gjitha gjuhëve që fliten në komunitet. 

• Qendrat e krizës për ndihmë ndaj viktimave të dhunimit, të paktën një në 

200.000 gra. 

• Qendra për viktimat e dhunës seksuale, të paktën një në 400.000 gra. 

• Përforcimi i kapaciteteve të QPS me punësimin e profesionistëve të rinj të cilët 

do të veprojnë në rastet e dhunës në familje. Trajnimi i duhur për të gjithë të 

punësuarve në QPS për të vepruar  me gratë viktima të dhunës. 
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• Ekzistimi i një kodi në sistemin shëndetësor elektronik me të cilin viktimat e 

dhunës në familje do të lirohen nga pagesa e çfarëdo kompensimi për shërbimin 

shëndetësor. 

 

Rekomandime konkrete për përmirësimin e kornizën 
ligjore juridike 
 

• Përcaktimi i dhunës në familje si dhunë me bazë gjinore dhe njohja e vajzave dhe 

grave si një grup të veçantë të rrezikuar të dhunës me bazë gjinore. 

• Përcaktimi i dhunës intime partnerike  dhe parashikimi i masave për mbrojtjen e 

viktimave dhe ndëshkimin e autorëve. 

• Përcaktimi ligjor për ekzistimin e një regjistër të veçantë për shoqatat e 

qytetarëve që ofrojnë shërbime për viktimat e dhunës në familje. 

• Fshirja e nenit 12 me të cilin  qytetarëve u imponohet detyrimi për të paraqitur 

dhunën në familje. 

• Ndryshimi i kryetarit të Trupit koordinues kombëtar. 

• Ekzistimi i zëvendësve të secilit anëtar të Trupit koordinues ombëtar, duke 

përfshirë Kryetarin për të garantuar funksionimin normal të punës së tij. 

• Akomodimi i grave viktima të dhunës në familje të mos kufizohet vetëm në rastet 

kur ka një kërcënim serioz për jetën e viktimës dhe mbështetja psiko-sociale në 

qendrat të jetë të  detyrueshme që  të mund të sigurohet  viktimave. 

• Përfshirja më aktive e komunave në luftën kundër dhunës në familje duke hapur 

qendra për këshillim dhe qendra për strehim për gratë viktima të dhunës. 

• Specializimi i shërbimeve për shoqatat e qytetarëve për sigurimin e ndihmës 

juridike dhe mbështetje direkte nga shteti për shërbimet e tyre, pa kusht të jenë 

një shoqatë e qytetarëve të regjistruar sipas LNJF. 

• Shoqatat e qytetarëve të marrin një bazë ligjore të nxjerrë vetëtime për gratë 

viktima të dhunës në familje se e kanë paraqitur  rastin që të mund të ushtrojnë të 

drejtat tjera. 
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• Mbartja e një pjesë të kompetencave të QPS-së në pjesën e masave për mbrojtje 

të shoqatave të qytetareve do të mbështeten financiarisht nga shteti. 

• Ekzistimi i afatit ligjor në të cilin gjykatat e shkallës së dytë duhet të veprojnë mbi 

ankesën e parashtruar kundër vendimit të gjykatës së shkallës së parë në 

procedurat për shqiptimin e masave të përkohshme për mbrojtje nga dhuna në 

familje. 

• Ekzistimi i një  fondi të veçantë për mbështetjen financiare të grave për pagimin 

e taksave gjyqësore në rastin e parashtrimit të propozimit për shqiptimin e masave 

të përkohshme për mbrojtje ose  lirim nga taksat gjyqësore në raste kur inicohen 

procedurat e tilla. 

• Heqja e sanksioneve penale për mosparaqitjen  e dhunës në familje nga një 

qytetar dhe uljen e sanksioneve penale për autorin për autorin, shoqatat e 

qytetarëve dhe personat zyrtare që veprojnë në rastet e dhunës në familje. 

 

Shifrat e zeza  

 

Në periudhën prej vitit 2001 deri në gusht 2016 janë regjistruar 32 femicide (vrasja 

e grave, sepse ato janë gra). 15 nga këto  vdekje janë në periudhën nga viti 2013 

deri në 201631. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Të dhënat janë dhënë  sipas statistikës jozyrtare të femicideve, që e udhëheqin shoqatat 
e qytetarëve, për shkak të mungesës së një sistemi të përshtatshëm për regjistrimin e 
femicidieve  nga ana e shtetit. 
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Aneks 
 

STUDIMI I RASTIT 1 
 

J. S. së bashku me fëmijët e saj është një viktimë e dhunës në familje nga 

ana e bashkëshortit të saj, me të cili m[ martesë është 19 vjet. Ata kanë tre fëmijë, 

dy vajza (19 dhe 13 vjeçare) dhe një djalë (16 vjeçar). Familja jeton në një shtëpi 

familjare në një nga lagjet e Shkupit. Mjetet për ekzistencë familja i siguron me 

angazhime të përkohshme të punës. Bashkëshorti punon një tokë të tij, dhe merret 

ne rritjen e bagëtisë në fshat në pronën e babait të tij, që është i vdekur. Shtëpia e 

familjes ku jeton familja gjithashtu është në emrin e babait të tij. Trashëgues ligjor i 

dy pronave është nëna e tij, e cili jeton në një fshat dhe gjithashtu është një 

viktimë e dhunës nga ana e  djalit të saj. 

Dhuna ndaj J. S. Ka filluar në fillimin e banimit të përbashkët , dhe u 

intensifikoi në vitin 2012, kur burri i saj filloi të pi më shumë dhe zakonisht në 

gjendje të dehur, ka kryer dhunën seksuale, psikologjike, fizike dhe ekonomike 

ndaj gruas së tij. Dhuna, më shpesh është manifestuar përmes përdorimit  e fjalëve 

fyese dhe abuzive ndaj gruas së tij, me poshtërim, me largim nga shtëpia, me 

ndalim për të punuar dhe për të dalë nga shtëpia, duke thyer objekte në shtëpi, 

kërcënimet fizike me një thikë apo objekte të tjera dhe kështu me radhë. Fëmijët 

pothuajse gjithmonë kanë qenë dëshmitarë të sjelljes së dhunshme, ndonjëherë ka 

ndodhur t’i mbyllë në një dhomë dhe t’i  mos lëshojë jashtë. 

J. S. Për dhunën më së pari e ka njoftuar OJQ-së "Shpresa" përmes SOS 

linjës për ndihmë të viktimave të dhunës në familje. Nga atje e kanë këshilluar ta 

paraqesë dhunën QNPS- Shkup dhe, nëse ka nevojë, të kërkojë strehim në një 

shelter- qendër, sepse vetëm ata mund të ofrojnë strehim krize me kohëzgjatje 

prej 24 orësh. Viktima ka qenë e vendosur disa herë  në të Krizave Qendrën e 

krizave "Shpresa" së bashku me vajzën më të vogël, për shkak se vajza e madhe 

dhe djali refuzuan të largohen nga shtëpia. J.S. u drejtua në QPS- Shkup nga ku në 

fillimin vetëm morën deklarata dhe kanë përgatitur procesverbale, por asgjë 

konkrete nuk kanë ndërmarrë. Zyrtarët e QPS kanë deklaruar se ata nuk mund të 

bëjnë asgjë, sepse nuk ka pasur asnjë lëndime të dukshme në trup, edhe pse hera 

e parë kur e ka raportuar dhunën kishte pasur syrin e mavijosur. Ata e këshilluan, 

kur do të përsëritet dhunën, ta thërrasë  policinë, sepse ajo është e obliguar të 

marrë atë. 
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Sipas deklaratave të viktimës, policia ishte thirrur shumë herë, por 

personat zyrtare nga MBP kan deklaruar se ata nuk mund të bëjnë asgjë, sepse 

mund të arrestojnë atë vetëm nëse ka dhunë fizike, por edhe në raste të dhunës 

fizike shpeshherë nuk mund të arrestojnë atë, sepse ata nuk kishin qeliza të lira. 

Edhe pse ka pasur shenje të dukshme të dhunës (sende të thyera në shtëpi, fëmijë 

shumë të shqetësuar etj.), ata nuk kanë bërë asgjë. Në ato raste vetëm e kanë 

paralajmëruar autorit, ndërsa viktima e kanë këshilluar që të largojë shtëpinë 

bashkë me fëmijët e tyre që të jenë të sigurt. Ndonjëherë policia e ka arrestuar 

autorin vetëm për disa orë, dhe pastaj e ka liruar herët në mëngjes. Disa herë pas 

thirrjes së policisë, autori ka qenë i larguar nga shtëpia, kështu që kur personat 

zyrtare do të kishin ardhur në vendin e ngjarjes, kanë deklaruar se nuk e kanë 

detyrën  për të kërkuar autorin. 

Si një arsye kryesore për mos reagimin e policisë, viktima e tregon se 

sjelljen miqësore të zyrtareve të policisë ndaj autorit për shkak se me disa prej tyre 

ai njihej. Pasi që kur autori ka vërejtur se policia nuk po reagon, dhuna ka marrë 

një hov më të madh. 

Në tetor të vitit 2012, në vendin e punës së J.S. bashkëshorti  në gjendjen e 

dehur e ka goditur  J.S. disa herë me grushta në kokë duke shkaktuar lëndime në 

kokën dhe fytyrën dhe tronditje. Në të njëjtën ditë J.S. vetë ka shkuar në Klinikën 

Universitare për sëmundje kirurgjike ku e kan pranuar për trajtim mjekësor, ndërsa 

e ka lëshuar të nesërmen. Me fletëlëshimin e spitalit  ajo ka shkuar në stacionin 

policor - Autokomandë, por nuk i kanë ofruar asnjë mbrojtje dhe përsëri i kanë 

thënë asaj ti thërrasë kur do të ketë ndonjë problem. Pastaj ka shkuar në Qendrën 

e krizave "Shpresë", ku e kanë këshilluar ta paraqesë dhunën në QPS Shkup. Për 

këtë vepër penale, Gjykata Themelore 1 -Shkup, me propozim të Prokurorisë 

Publike, pas gati dy vjetësh  në muajin korrik 2014, i shqipton autorit masë 

alternativе për dënim me kusht, 3 muaj burg, që nuk do të zbatohet nëse i 

pandehuri për një periudhë prej 2 vjetësh nuk bën  ndonjë vepre e re penale. Për 

të njëjtën vepër, në propozim të QPS-Shkup, Gjykata iu shqipon autorit këto masa 

të përkohshme të mbrojtjes: 

• Ndalim për të kërcënuar se do të bëjë ndonjë dhunë ne familje ndaj  gruas dhe 

fëmijëve; 

• Ndalim t’i maltretojë dhe  shqetësojë 

• Ndalim për të thirrur telefonin celular të gruas  
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• Atij i urdhërohet një  trajtim të detyrueshëm për alkoolizëm në IPSH Spitalin 

Psikiatrik. 

Autori nuk i ka respektuar masat e përkohshme dhe nuk ka shkuar në 

trajtimin e detyrueshëm pasi që dhuna ka vazhduar. Gjithmonë kur ka ndodhur 

dhuna, familja e kanë thirrur policinë dhe iu kanë treguar personave zyrtare masat 

të shqiptuara nga  gjykata,pasi që ata kanë pohuar se shkelja e masave nuk ishte e 

mjaftueshme për ta arrestuar ose që Gjykata të  kërkojë që ato ta arrestojnë. E 

kanë këshilluar familjen që të drejtohet në QPS, dhe nga atje treguan se policia e 

ka detyrën ta sjellë  kur do të ndodhë dhunë. 

Në qershor të vitit 2013, pas një grindje të mëparshme, bashkëshorti i J.S. 

Ai ka marrë një thikë kuzhine duke dashur ta vrasë, por ajo ka arritur të ikë te 

fqinjët. Autori ishte i  arrestuar dhe i mbajtur gjatë natës në një stacion policor në 

Kisella Vodë. Pas më pak se dy muaj, Departamenti i delikuencës së të miturve dhe 

dhunës në familje SPB Shkup ka dërguar një njoftim për ngjarjen në QPS- Shkup me 

qëllim për veprim dhe lëshimin e konstatimit profesional. Në propozim të QPS-

Shkup Gjykata Themelore Shkup 1 - Shkup në muajin tetor 2013, autorit i shqipton 

këto masa të përkohshme për mbrojtje  në një periudhë prej një viti: 

• Ndalim të kërcënohet se  do të bëjë dhunë në familje ndaj gruas; 

• Ndalim ta malretojë  dhe të shqetësojë; 

• Një urdhër për trajtim të detyrueshëm për alkoolizmit në ISHP Spitali psikiatrik - 

Shkup. 

QPS-Shkup në muajin shkurt 2014 deri në Prokurorinë themelore  Publike 

ka dërguar një njoftim se masat e përkohshme janë shkelur duke pasur parasysh se 

nuk ka shkuar për trajtim. Prokuroria themelore publike në shkurt 2014 e refuzon 

ankesën penale të parashtruar nga MBP, SPB Shkup, sepse gruaja e tij e ka hequr 

dorën nga ndjekja. 

Duke pasur parasysh se dhuna nuk ka përfunduar, J.S. gjatë vitit 2014 ka 

vazhduar ta paraqesë dhunën në Qendrën e krizave "Shpresë" dhe në QPS-Shkup 

me një kërkesë për të gjetur një mënyrë për të zbatuar masat. Gjithashtu, edhe 

vajza më e vjetër e ka paraqitur dhunën QPS Shkup duke i lutur të gjitha autoritete 

kompetente për të ndërmarrë diçka. Sipas deklaratave të viktimës, QPS-Shkup, 

vetëm një herë ka bërë vizitë në shtëpinë e familjes, dhe kjo ishte menjëherë pas 
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vrasjes së trefishtë në Kavadar. Sipas saj, atëherë zyrtarët e QPS u angazhuan 

seriozisht për rastin e tyre. 

Në nëntor të vitit 2014, autori me një sepatë i u kërcënoi gruas se do ta 

vrasë, por nëna e tij, e cila ishte e pranishme në dhomë, e ka parandaluar në 

qëllimin. J.S. a arritur  të largohet përmes dritares dhe fqinjët e kanë thirrur 

policinë. Policia nuk ka ardhur pasi që viktima është lajmëruar në "Shpresë", nga ku 

kanë policinë, që ka arritur menjëherë dhe e ka arrestuar autorin. Që atëherë 

gjithmonë kur familja pasur incidente, ata janë lajmëruar në"Shpresë", për shkak 

se policia ka reaguar më shpejt në  thirrjet e tyre. Për këtë ngjarje SPB Shkup ka 

dërguar një njoftim në QPS Shkup me qëllim që të njihen me ngjarjen dhe të 

ndërmarrin masa. Pas më pak se një muaji, QPS-Shkup përgatit mendim dhe jep 

propozim për rishqiptimin e masave të njëjta të përkohshme masat për mbrojtjen 

e J.S. dhe fëmijët e saj të mitur. 

Në fund të vitit 2015 dhe në fillim të vitit  2016 edhe një herë ka ndodhur 

dhunë nga ana e bashkëshortit të saj. Nga QPS Shkup e kanë drejtuar familjen në 

Stacionin Policor Autokomandë dhe u kanë ofruar qëndrim në një strehimore,  por 

viktima nuk ka pranuar, sepse fëmijët nuk kanë dashur  të largohen nga shtëpia. 

Familja u drejtoi direkt në hapësirat e  "Shpresë", nga ku e kanë thirrur personi 

përgjegjës për rastin në QPS Shkup me një kërkesë për të informuar  shefin e 

Departamentit për dhunë në familje për të kërkuar të ngihen një padi penale deri 

tek Prokuroria Publike, sepse autori vazhdimisht i  shkel masat e përkohshme të 

mbrojtjes. Pas asaj intervenimi, propozimi është paraqitur në PP, pasi që J.S. ka 

qenë në bisedim në PP të shoqëruar nga personi përgjegjës për rastin nga QPS. 

Në muajin shkurt 2016, viktima me vajzën më të vogël ka qenë në shrehim 

një natë në Qendrën e Krizave "Shpresë". Ajo ka refuzuar ta paraqesë në  stacionin 

policor  për shkak se nga atje nuk kanë bërë asgjë, por me pajtimi e saj, personat 

përgjegjëse nga "Shpresa" i kanë kontaktuar inspektoret  nga SPB Shkup, dhe kanë 

dërguar një njoftim në QPS- Shkup. Në atë kohë, rasti në Shkup QPS e ka 

udhëhequr  një person zyrtar si dhe sipas tregimeve të viktimës, nga atëherë gjërat 

kanë filluar të lëvizin në drejtimin e dëshiruar, pra atëherë  QPS ka ndërmarrë 

masa konkrete për autorin që të dërgohet për trajtim psikiatrik  në Bardovcë. 

Gjegjësisht, një person  zyrtar nga QPS  e ka drejtuar J.S. të lajmërohet tek një 

inspektore në Stacionin policor- Proleqe, e cila menjëherë ishte lajmëruar në 

Prokurorinë Publike. PP ka dërguar një shkresë në  Gjykatën Themelore nga ku 

kanë treguar se do thërrasin autorin. Ndërkohë, autori përsëri ka kryer dhunë, 

ashti që familja e ka thirrur  policinë përsëri. Derisa të arrinte policia, viktima ka 
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shkuar te mjeku për të marrë udhëzim për trajtimin e bashkëshortit nga alkoolizmi 

në Klinikën psikiatrik në Bardovcë. Mbrëmja kur ka ardhur policia, me udhëzimin e 

mjekut ka thirrur një ambulancë me të cilën autor është dërguar në Bardovcë. Pas 

disa ditësh Gjykata i ka thirrur gruan dhe vajzën për të dhënë deklarata, me çka 

Gjykata e ka konstatuar masën e trajtimit të detyrueshëm nga alkoolizmi në një 

periudhë prej një viti, dhe me kërkesë të gruas e ka tërhequr dënimin me burg prej 

tre muajsh. 

Konkluzioni i përgjithshëm që mund të nxirret nga ky rast është se 

institucionet kompetente (SBP Shkup dhe QPS-Shkup), në disa raste kanë vepruar 

në mënyrë jo adekuate dhe  jo plotësisht  mbi paraqitjet për dhunë në familje, 

veçanërisht kur i ka paraqitur vet  viktima, e jo nga ana e "Shpresa" . Policia disa 

herë vetëm e ka paralajmëruar autorin, pa të ndërmarrë masa konkrete për të 

mbrojtur familjen. Autori nuk i ka respektuar  masat e shqiptuara, ndërsa QPS 

Shkup vetëm e ka indormuar SBP Shkup. Vërehet se gjithmonë pas ndërhyrjes nga 

ana e  "Shpresa", reagimi i të dy institucioneve ka qenë më shpejt. 
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STUDIM RASTI 2 
 

H.M. është një viktimë e dhunës në familje nga ana e partnerit të saj të 

mëparshëm, me të cilin ajo kishte një lidhje gati 3 vjet. Pasi që lidhja mbaroi, një 

periudhë më të gjatë ish-partneri ka bërë një torturë fizike dhe psikologjike mbi 

H.M. Dhuna është manifestuar me kërcënime të drejtuara përmes SMS mesazheve 

dhe me anë të rrjetit social "Facebook" dhe me ndjekjen e përditshëm dhe 

përgjimi i H.M. para shtëpisë së saj dhe vendit të punës së saj. Autori ka bërë 

kërcënime jo vetëm për jetën e H.M. por edhe mbi familjen e saj dhe partnerin e 

saj në mënyrë ashtu që i ka përgjuar në orët e vona të natës, duke i maltretuar 

verbalisht duke drejtuar  tyreve kërcënime dhe fyerje. Për më tepër, autori disa 

herë  e ka gërvishtur derën e shtëpisë së viktimës, për çfarë ka edhe prova – 

incizimet video nga një kamerë të vendosur privatisht nga ana e familje së 

viktimës. Këto shqetësime H.M. dhe familja e saj disa herë i kanë paraqitur në 

stacionin e policisë - Karposh, të cilat janë regjistruar vetëm dy raste. 

Në qershor të vitit 2015 ndodhi një kërcënim serioz për jetën dhe trupin e 

H.M. Gjegjësisht aktori ka  ardhur para vendit të punës së H.M. dhe e ka pritur për 

të dalë jashtë në pauzë, kur ajo ka dalë e ka thirrur për të biseduar. Gjatë bisedës 

me një thikë ka filluar të kërcënojë jetën e saj dhe jetën e partnerit të saj aktual. 

Viktima në praninë e dëshmitarëve, ka thirrur policinë, dhe pastaj aktori është 

larguar nga vendi i ngjarjes. Pas 20 minutash kanë ardhur një ekip policor nga SPB 

Qendër dhe anëtarë e njësisë "Alfa", të cilët kanë  përpiluar një shënim zyrtar, 

procesverbal dhe kanë marrë deklarata nga viktima dhe kolegja e saj, e cila kishte 

dëshmuar ngjarjen. Përveç asaj se kanë ardhur në vendin e ngjarjes, policët nuk ka 

marrë ndonjë veprim tjetër, dhe rastin e kanë mbyllur  si një ankesë. Për këtë  H.M 

ka mësuar ajo vetë ka shkuar  në SPB Qendër - Shkup për të informuar për rastin. 

H.M nuk ia kanë  dhënë numrin me të cilin është regjistruar rasti. Në këtë rast 

zyrtarët e policisë nuk kanë vepruar ne pajtim me ligjin, përkatësisht nuk kanë bërë 

një procesverbal nga marrja e paraqitjes, nuk kanë ndërmarrë masat e duhura, nuk 

kanë marrë informacione dhe nuk kanë mbledhur prova dhe nuk kanë  hartuar 

padi penale për të përcjellë në Prokurorinë Publike. Kjo tregon për sjelljen 

joprofesionale të policëve, sidomos për shkak se ata morën vesh se autori dhe 

është i paraqitur më parë nga viktima dhe ka qenë më parë i dënuar me aktgjykim 

në fuqi, dhe përveç kësaj, ai vazhdimisht e ka kërcënuar viktimën dhe partnerin e 

saj, për çka ekzistojnë deklarata në polici dhe dëshmi për ta. Paraqitjet  kanë të 
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bëjnë me vepra të rënda si: tentim  për vjedhje të  banesës, kërcënime për jetën, 

duke dëmtuar sendet dhe kështu me radhë. 

Për shkak të veprimeve të paligjshme nga ana e zyrtarëve të policisë, 

viktima ka rënë dërguar një   padi penal në Prokurorinë Themelore Publike - në 

Shkup, pasi që PTP Shkup në shtator të vitit 2015, ka paraqitur një aktakuzë kundër 

të pandehurit për një vepër penale  kërcënim me armë të rrezikshme gjatë një 

luftë apo grindje. Në tetor të vitit 2015, Gjykata Themelore Shkup 1 – ka marrë 

vendim me të cilin i pandehuri u shpall fajtor dhe u dënua me dënim 4 muaj burg.  

Pavarësisht nga dënimi i shqiptuar kundër autorit të veprës, ai nuk ka 

ndaluar me shqetësimet dhe kërcënimet për viktimat dhe të afërmit e saj. Në 

shkurt 2016 autori përsëri e ka përgjuar  H.M duke pritur në afërsi të ndërtesës në 

të cilën banon, kur e ka  parë, duke kthyer në shtëpi, ka filluar të vrapojë  pas saj. 

Pas kësaj ngjarje H.M dhe familja e saj kanë paraqitur rastin në stacionin policor - 

Aerodrom, pasi që zyrtarët policor kanë arritur  ta gjejnë autorin dhe e kanë 

dënuar për shkelje për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Në mars 2016, H.M 

vetë ka  paraqitur një propozim për dhënien e masave të përkohshme për mbrojtje 

nga dhuna në familje në Gjykatën Themelore Shkup 2 - Shkup, dhe pas asaj Gjykata 

autorit ia shqipton këto masat e përkohshme të mbrojtjes:  ndalim për ta 

kërcënuar se do të bëjë dhunë në familje; ndalim për maltretim, shqetësim, 

telefonim, kontaktim ose në ndonjë mënyrë tjetër të komunikojë me viktimën ose 

me ndonjë anëtare të familjes së saj; ndalim për të afruar afër vendbanimit të saj 

dhe në vendin e punës në një distancë prej më pak se 100 m. 

Ky rast tregon për reagimin e parregullt të zyrtarëve të policisë të cilët, 

pavarësisht nga dyshimet e bazuara në lidhje me ekzistimin e disa rasteve penale 

nuk ka vepruar as sipas LPP as sipas Ligjit për parandalim, ndalim dhe mbrojtje nga 

dhuna në familje, duke pasur parasysh se autori është një ish-i dashuri i viktimës. 

Kështu në këtë mënyrë direkt e kanë vënë në rrezik jetën e H.M, partnerit të saj 

më vonë edhe bashkëshortit, dhe familje së saj, duke lënë një kohë më të gjatë të 

jetojnë në frikë me kërcënime të vazhdueshme dhe maltretime nga autori i dhunës 

në familje. 
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STUDIMI I RASTIT 3 
S.S. është një viktimë e dhunës në familje nga ana e partnerit të saj, me të 

cilin ka pasur një lidhje nga 15 muaj. Sipas S.S, që nga fillimi i lidhjes së tyre ajo ka 

qenë e maltretuar fizikisht, psikisht dhe seksualisht abuzuar nga ana e partnerit të 

tyre, por ajo nuk i ka paraqitur sulmet, sepse kishte frikë për jetën e saj dhe për 

familjen e saj, sepse partneri i saj është anëtar i Ushtrisë së Republikës Maqedonia 

dhe posedon një  armë zyrtare. Në një rast  S.S. ka qenë e detyruar të abortojë nga  

ana e partnerit të saj.  

Hera e parë S.S.  e ka paraqitur dhunën pasi që në muajin  dhjetor  2015, 

pas një grindje verbale në një restorant në Strumicë, autori e ka thirrur të dalin 

jashtë restorantit dhe ka filluar ta rrahë me grushte dhe shkelma në kokë dhe në 

trup. Pas kësaj të dy u dërguan në stacionin e policisë në Strumicë, ku, pas një 

bisede të shkurtër, аutori e kanë liruar, ndërsa  viktima e kanë mbajtur  8 orë në 

stacionin e policisë. Nga ana e zyrtarëve të policisë viktima nuk ka marrë informata  

për të drejtat e saj, nuk i kanë lejuar të bëjë një telefonatë, as i a kanë treguar se 

ka të drejtën për avokat. Pas 8 orësh në stacionin e policisë, S.S. ka shkuar vetë  me 

autobus në vendlindjen e saj Shtip. Të njëjtën ditë S.S. ditë është lajmëruar në 

shërbimin kujdestar të Ndihmës emergjente mjekësore në Shtip dhe ka paraqitur 

lëndime nga autori. Sipas një raporti mjekësor të ndihmës emergjente janë 

konstatuar lëndime trupore dhe pacienten e kanë udhëzuar në repartet e  

Ortopedisë dhe Psikiatrisë në ISHP Spitali klinik Shtip. Nga reparti i Ortopedisë janë 

konstatuar lëndime sipërfaqësore  dhe hematoma, ndërsa nga Psikiatria 

konstatuan një gjendje reaktive anksioze  dhe depresive, pas pësimit të stresit.  

Pasi që janë kryer të gjithë kontrollet , S.S. e ka paraqitur dhunën në 

familje në stacionin e policisë në Shtip. Ka biseduar me një zyrtar policor, i cili i ka 

thënë asaj se do ta thërrasin  dhunuesin në një bisede me gojë dhe se do ta 

paralajmërojnë.  Sepse ajo nuk ishte e kënaqur me reagimin e zyrtarit, dy ditë më 

vonë ajo  ka paraqitur dhunën në stacionin e policisë në Shtip. Kjo herë ka folur me 

një inspektor të policisë për dhunën në familje, i cili ka vepruar në përputhje me 

kompetencat e tij dhe e ka mësuar viktimën se duhet të shkojë në spital për të 

dokumentuar lëndimet. Nga ana e zyrtarëve është përgatitur një procesverbal për 

marrjen e kërkesës për kryerjen e veprës  penale lëndime në trup gjatë kryerje së 

dhunës në familje. 
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Pas paraqitjes së dhunës në stacionin e policisë në Shtip, S.S. është 

drejtuar edhe në Qendrën Ndërkomunale për Punë Sociale - Shtip për të paraqitur  

dhunën në familje. Pas pranimit, nëpunësja e punësuar në Qendrën nuk ka qenë e 

sigurt si duhet ta mbushë paraqitjen  në për  dhunë në familje dhe pas 

konsultimeve me kolegët e ka përcjellë klientin  tek ata. Pas pranimit nga ana e 

zyrtarëve të tjerë të Qendrës, S.S. se parë ka qenë e pyetur nëse autori i 

mundshëm i dhunës në familje është një anëtar i familjes së saj ose bashkëshorti. 

Pas tregimit  së S.S. se nuk bëhet fjalë as për njërën as për tjetrën, zyrtarët i kanë 

thënë asaj se ajo  nuk mund të paraqesë rastin për shkak se nuk bëhet fjalë për  

dhunë në familje. Nuk kanë ndihmuar edhe pohimet e S.S. se rastin  tashmë është 

paraqitur në polici dhe atje e udhëheqin si shkaktimi i lëndimeve trupore gjatë 

kryerjes së dhunës në familje. 

Në  janar 2016, S.S. vetë në Gjykatën Themelore në Shtip ka parashtruar 

një kërkesë  për shqiptimin e  masave të përkohshme për mbrojtje në pajtim me 

Ligjin për parandalim, ndalim dhe mbrojtje nga dhuna në familje. Gjykata 

Themelore - Shtip e ka refuzuar propozimin për shqiptimin e masave të 

përkohshme të mbrojtjes nga dhuna në familje sepse  nuk ka rrezik për integritetin 

fizik, sigurinë dhe shëndetin e parashtruesit,  si viktimë, ashtu që në rastin konkret 

nuk janë  plotësuar kushtet ligjore të përcaktuara në Ligjin për parandalim, 

ndalimin dhe mbrojtje nga dhuna në familje. Pas ankesës së parashtruar  në 

Gjykatën e Apelit - Shtip kundër vendimit të Gjykatës Themelore –Shtip, Gjykata e 

Apelit refuzoi ankesën si të pabazuar. 

Në këtë rast mund të konstatohen mospërputhje në veprimin e disa 

institucioneve. Në vendin e parë zyrtarët nga stacioni policor në Strumicë, edhe 

pse viktimën e kanë arrestuar për prishje të rendit dhe qetësisë publike, nuk e 

kanë mësuar për  të drejtat e saj, nuk i kanë lejuar një telefonatë dhe nuk i kanë 

ofruar  ndihmë mjekësore. 

Personat zyrtarë në Qendrën ndërkomunale për punë sociale në Shtip nuk 

e kanë njohur rastin si dhunë në familje dhe kanë vepruar në kundërshtim me 

dispozitat e Ligjit për parandalim, ndalim dhe mbrojtje nga dhuna në familje. 

Përveç kësaj, Gjykata Themelore - Shtip, pas refuzimit të propozimit për 

shqiptimin e masave mbrojtëse të përkohshme, si arsye e vetme për refuzimin e 

propozimit i thekson dëshmitë të dëshmitarëve të dëgjuar në procedurën, pa t’i 

marrin parasysh provat materiale të dorëzuara me propozimin nga të cilat mund të 

konstatohet se është kryer një dhunë në familje mbi parashtresën  Për të habitur 
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është fakti se gjykata e shkallës së parë nuk e ka vlerësuar Procesverbalin e marrjes 

së një paraqitje nga Ministria e Punëve të Brendshme SPB Shtip, ku Ministria ka 

vepruar në pajtim me Ligjin për parandalim, ndalim dhe mbrojtje nga dhuna në 

familje dhe ka konstatuar se  mbi parashtresën është kryer dhunë në familje. 
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Rrjeti Kombëtar Kundër Dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje është 

themeluar në vitin 2010, nga njëzet organizata të qytetarëve që punojnë në 

parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. 

Aktualisht rrjeti ka 27 organizata anëtare. 

Misioni i rrjetit është një veprim i koordinuar i organizatave të qytetareve 

në drejtim të përmirësimit të politikave dhe praktikave për ballafaqimin me 

problemin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Rrjeti ka për qëllim t’i njohë 

të drejtat e njeriut të grave dhe afirmimin e tyre në Republikën e Maqedonisë. 

Vizioni është që të krijojmë një shoqëri pa dhunë në të cilën gratë do të 

mund plotësisht t’i realizojnë potencialet e tyre dhe aftësitë për të krijuar një 

shoqëri të mundësive të barabarta. 

 

Kontakt: 

Rrjeti Kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje 

Zë  kundër dhunës 

Rr. Hristo Smirnenski 16 / a, 1000 Shkup 

Tel. +389 70376324 

e-mail: coordinator@glasprotivnasilstvo.org.mk  

ueb faqe: www.glasprotivnasilstvo.org.mk  
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