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Hyrje 

 

Dhuna ndaj grave është e pranishme në të gjitha kulturat, rajonet, 

vendet dhe shoqëritë, por rrënjët e saj shtrihen në ndarjen e 

pabarabartë të fuqisë dhe mundësive të pabarabartë midis burrave dhe 

grave, si dhe në sjelljen  e vazhdueshme diskriminuese të grave në të 

gjitha sferat e jetës shoqërore. Dhuna është një problem serioz shoqëror 

dhe për këtë arsye është thelbësore të kuptohet dhe të trajtohet. Dhuna 

ndaj grave kuptohet si  një "shkelje të të drejtave të njeriut dhe një 

formë të diskriminimit ndaj grave dhe i nënkupton të gjitha aktet e 

dhunës me bazë gjinore që rezultojnë ose ka mundësi që të rezultojnë 

me lëndim fizik, seksual, psikik  apo ekonomik apo me vuajtje të grave, 

duke përfshirë kërcënimet për akte të tilla, detyrim apo privim arbitrar të 

lirisë, pa marrë parasysh a ndodhen në jetën publike apo private 

"(Konventa e Stambollit). 

 

Dhuna seksuale është një formë e dhunës me bazë gjinore që lë pasoja 

serioze dhe të afatgjate  mbi shëndetin e përgjithshëm të viktimës. Gratë 

janë të ekspozuara në mënyrë joproporcionale të të gjitha  formave të 

dhunës seksuale, ndërsa më së shpeshti autorë janë burrat. 

 

Dhuna seksuale është një çështje që diskutohet rrallë në vendin tonë. 

Injorimi i dukurisë së dhunës seksuale nuk e zvogëlon seriozitetin  e 

problemit, as nuk e redukton dhimbjen e grave dhe vajzave që kanë qenë 

viktima. Duke injoruar problemin, shteti injoron dhe minimizon ndjenjat 

dhe përvojat e viktimave, integriteti i të cilëve është dëmtuar. 

 

Sipas statistikave të nivelit botëror që i mbledhin organizatat e ndryshme 

të ekspertëve ndërkombëtare: 

 

 Vlerësohet se 35 përqind e grave në mbarë botën kanë përjetuar 

dhunë fizike dhe / ose dhunë seksuale nga partneri intim ose dhunë 

seksuale nga një person jo-partner në një moment të jetës së tyre. 

Megjithatë, disa studime kombëtare tregojnë se deri në 70 përqind e 
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grave kanë përjetuar dhunë fizike dhe / ose dhunë seksuale nga partneri i 

tyre intim gjatë jetës1 së tyre. 

 

 Rreth 120 milionë vajza (nën 18 vjeç) në botë (pak më shumë se 

një në 10) kanë përjetuar një marrëdhënie të detyruar seksuale ose një 

lloj tjetër veprimesh të dhunshme seksuale në një moment të caktuar të 

jetës së tyre. Deri më tani, autorë më të zakonshëm të dhunës  seksuale 

kundër vajzave janë bashkëshortët e tanishëm ose ish partnerët2 intimë. 

 

 Gratë përbëjnë 51%  e viktimave të tregtisë me njerëz të 

zbuluara në nivel global. Gratë dhe vajzat së bashku përbëjnë 71%. 

Pothuajse 3 nga çdo 4 viktimat e tregtisë me fëmijët janë vajza. 

Pothuajse 3 nga çdo 4 viktimat e tregtisë me gratë dhe vajzat janë 

tregtuar për eksploatim 3seksual. 

 

 Sipas raportit të Bashkimit Evropian, një nga 10 gra ka raportuar 

se ka përjetuar  maltretim kibernetike, duke filluar nga mosha 15 vjeç 

(duke përfshirë marrjen e mesazheve të padëshiruara, ofenduese, 

seksualisht eksplicite ose mesazhe SMS, ose oferta fyese dhe joadekuate 

në faqet e rrjeteve sociale). Rreziku është më i madh tek gratë e reja të 

moshës nga 18 deri në 29 vjeç4. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research, London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, South African Medical Research Council (2013). Global and 

regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner 

violence and non-partner sexual violence. 
2 UNICEF (2014). Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children, p. 167. 
3 UNODC (2016). Global Report on Trafficking in Persons 2016, p. 7, 28. 
4 European Union Agency for Fundamental Rights (2014). Violence against women: an EU-wide 
survey, p. 104 
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Qëllimi i studimit   
 

Studimi mbi përmasat e formave të ndryshme të dhunës seksuale 

përqendrohet në gjendjet me dhunë seksuale në Republikën e 

Maqedonisë. Domethënë, qëllimi është për të marrë një pasqyrë për 

njohjen e formave të ndryshme të dhunës seksuale në mesin e 

popullatës së përgjithshme, si dhe kuptimet, perceptimet dhe stereotipat 

e publikut në lidhje me arsyet e paraqitjes së këtij fenomeni negativ. Me 

këtë hulumtim parashihet të përcaktohen përvojat, qëndrimet dhe 

besimet e njerëzve lidhur me format më të zakonshme të dhunës 

seksuale në Maqedoni dhe shkallën e raportimit. 

Përveç kësaj, është bërë një pasqyrë e përfshirjes së formave të 

ndryshme të dhunës seksuale në legjislacionin kombëtar, si dhe në 

sistemin e mbrojtjes së viktimave, duke u fokusuar në shërbimet e 

specializuara për viktimat e dhunës seksuale dhe përdhunimit. 

Duke pasur parasysh se strategjia dhe legjislacioni efektiv për reduktimin 

dhe parandalimin e dhunës me bazë gjinore, duke përfshirë dhunën 

seksuale, duhet të bazohen në të dhënat e sakta për të përcaktuar 

gjendjen reale në një vend, qëllimi i këtij studimi është të japë një 

pasqyrë për gjendjen aktuale në shtet në raport me njohjen, raportimin, 

sistemin e mbrojtjes dhe rregullimin ligjor të formave të ndryshme të 

dhunës seksuale, duke ndjekur rekomandimet e Konventës së Stambollit. 

Hulumtimi do ta  japë përgjigjen e pyetjeve të mëposhtme: 

• Cilat janë format e dhunës seksuale që qytetarët në Republikën e 

Maqedonisë i njohin? 

• A është njohur dhuna seksuale si një formë e dhunës së partnerit 

intim dhe dhunës në familje? 

• A dhe cilat janë format e dhunës seksuale që janë njohur nga 

popullata e përgjithshme? 

 Cilat janë qëndrimet e qytetarëve për viktimën, domethënë për 

autorin e dhunës seksuale? 
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  Sa shpesh dhe ku mendojnë se ndodhet dhuna seksuale në 

Maqedoni? 

 Sa janë të informuar qytetarët  për raportimin e dhunës 

seksuale? 

 Cilat nga format e ndryshme të dhunës seksuale janë të  

rregulluara dhe inkriminohen në legjislacionin kombëtar? 

  A ka servise dhe shërbime në dispozicion për mbrojtjen e 

viktimave të dhunës seksuale? 

Strukturë   
 

Studimi mbi përmasat e dhunës seksuale është strukturuar në tre kapituj. 

Kapitulli i parë fokusohet në përkufizimin e dhunës seksuale dhe format e 

ndryshme në të cilat manifestohet, veçanërisht në kategoritë e 

rrezikuara të personave, si dhe rrezik faktorët dhe pasojat e rrezikut për 

viktimat. Për një pasqyrë më të madhe të gjendjeve me dhunën seksuale 

në Republikën e Maqedonisë, në këtë pjesë është paraqitur gjendjen në 

vend nga aspekti i sistemit për mbrojtjen dhe njohjen e formave të 

dhunës seksuale në legjislacionin kombëtar. 

Në kapitullin e dytë shpjegohet metodologjinë e përdorur për zbatimin e 

studimit, si dhe mjetet dhe burimet për marrjen e informacioneve. Pjesa 

më e madhe në këtë kapitull është e dedikuar për prezantimin  e 

informacioneve të marra  nga hulumtimi i kryer. 

Kapitulli i tretë përmban konkluzione dhe rekomandime konkrete të 

ndara sipas fushave: rregullimi ligjor, sistemi i mbrojtjes së viktimave, 

njohja e formave të ndryshme të dhunës seksuale nga popullata e 

përgjithshme dhe raportimi i mediave. 
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KAPITULLI I 

Dhuna seksuale 

 

1. Përkufizimi i fenomenit dhuna seksuale 

Termi dhunë seksuale është një term i përgjithshëm që përdoret për të 

treguar disa lloje të ndryshme të agresionit, që kanë lidhje me 

seksualitetin duke filluar nga përdhunimi, që mund ta kryejë  një person 

të huaj, një grup të tërë, një person të njohur, një anëtar të familjes, deri 

tek “lajkatimi” i padëshiruar  dhe shakat e padëshiruara me konotacion 

seksual. E zakonshme për këto forma të dhunës është se seksi dhe 

seksualiteti janë përdorur si një instrument për të shprehur forcën, ose 

fuqinë mbi viktimën, duke shkaktuar dhimbje psikologjike (poshtërim, 

frikësim, turp, etj) dhe, në disa raste, lëndim fizik ( nga lëndimet e vogla 

dhe e përkohshme deri në vdekje) ose dëm (infeksione seksualisht të 

transmetueshme)5. 

Dhuna seksuale si një nga llojet e dhunës në familje mund të 

përkufizohet në një kuptim më të ngushtë dhe më të gjerë. Në kuptimin 

më të ngushtë me termin dhunë seksuale nënkuptohet  çdo lloj 

kënaqësimi i nevojave seksuale dhe instinktet të autorit me përdorimin e 

forcës fizike, psikologjike ose ndonjë lloj tjetër të forcës ose me 

shfrytëzimin e superioritetit. Nga ana tjetër, dhuna seksuale në kuptimin 

më të gjerë i nënkupton  të gjitha llojet e kontakteve verbale, fizike ose 

gjestikulative që janë me përmbajtje dominante seksuale dhe që  

zhvillohen midis dy personave që janë të seksit të njëjtë ose të 

ndryshëm. Në bazë të kësaj,  dhuna seksuale I përfshin: mesazhet e 

                                                 
5
 Kening.N., 2011, Perspektiva gjinore 
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ndryshme seksuale, ofertat e papërshtatshme, tregimin e theksuar të 

simboleve seksuale, prekjet, zhvirgjërimin, përdhunimin etj6. 

Sipas Konventës së Këshillit të Evropës për parandalim dhe luftë kundër 

dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (Neni 36), dhuna seksuale, 

duke përfshirë përdhunimin, përkufizohet si7: 

 penetrimi vaginal, anal ose oral i një natyre seksuale me çdo 

pjesë të trupit ose me ndonjë send në trupin e një personi tjetër 

pa pëlqimin e tij / saj; 

 akte të tjera të natyrës seksuale me një person pa pëlqimin e tij / 

saj; 

 detyrimi i një personi tjetër që të marrë pjesë në aktet e natyrës 

seksuale me një person të tretë pa pëlqimin e tij. 

Në nivel global, Organizata Botërore e Shëndetësisë8 e definon dhunën 

seksuale si çdo akt seksual ose përpjekje për atë, komente seksuale të 

padëshiruara, tregti, duke përdorur forcë, nga cilido person, pavarësisht 

nga lidhja / farefisnia me viktimën në çdo mjedis, duke përfshirë , por pa 

u përqendruar  në shtëpinë dhe në vendin e punës. 

 

2. Format e dhunës seksuale 

Për shkak të gjithëpërfshirjës së termit dhunë seksuale, nuk ka forma të 

përcaktuara në mënyrë strikte. Organizatat ndërkombëtare përcaktojnë 

forma të ndryshme, prandaj këtu do të theksojmë vetëm disa prej tyre, 

domethënë do të përqendrohemi në ato që janë më të përfaqësuara në 

vendin tonë. Përkufizimet e mësipërme janë marrë nga Udhëzuesi në 

                                                 
6 Fenomenologjia e dhunës në familje, mr Marjan Gaberov, 2017  
7 Konventa e Këshillit të Evropës për parandalim dhe luftë kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në 
familje, , faq. 12, 2011 
8 WHO, World Report on violence and health, Chapter 6, page 149 



10 

 

terminologjinë për dhunë me bazë gjinore për gazetarët dhe punonjësit e 

mediave9. 

• Sulmi seksual është një akt seksual që nuk është vullnetar dhe 

ushtrohet me forcë duke kërcënuar ose duke përdorur forcën fizike. 

Përdhunimi është një akt dhune me qëllim dhe paraqet një 

manifestim i fuqisë, kontrollit dhe dominimit dhe jo i zgjimit seksual 

ose dëshirës së pakontrolluar. Përdhunimi mund të ndodhë në 

shumë forma, duke përfshirë: përdhunimin në lidhje intime me 

partnerin, përdhunim nga një person të njohur kundër përdhunimit 

nga një person të panjohur, përdhunim në grup dhe përdhunim në 

luftë. 

• Eksploatimi seksual - është një term që nënkupton çdo abuzim 

aktuale ose përpjekje për keqpërdorim të pozitës së dobësisë së një 

personi, pushteti diferencial ose besimi për qëllime seksuale, duke 

përfshirë, por duke mos u kufizuar në, përfitimi nga aspekti financiar, 

social apo politik. Disa lloje të "prostitucionit të detyruar" mund të 

hyjnë në këtë kategori. 

• Ngacmimi seksual (në hapësirat publike dhe në vendin e punës) 

është çdo formë e sjelljes së padëshirueshme verbale, joverbale ose 

fizike të karakterit seksual, me qëllim ose pasojë mbi dinjitetin e një 

personi, veçanërisht kur krijohet një atmosferë e frikshme, 

armiqësore, degraduese, poshtëruese ose atmosferë fyese. 

Në mënyrë shtesë, këto forma të dhunës seksuale janë definuar si: 

 Abuzimi seksual, real pse  intruzion fizik kërcënues i një natyre 
seksuale, duke përfshirë prekjen e paadekuate, me forcë ose nën 
kushte të pabarabarta ose të detyruara. Abuzimi seksual i një 
fëmije është çdo veprim ku fëmija përdoret për kënaqësi 
seksuale, përkatësisht seks/ interaksione me një fëmijë. 

                                                 
9 9 http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/05/vodich-vo-terminologija-
za-RBN-za-novinari.pdf  

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/05/vodich-vo-terminologija-za-RBN-za-novinari.pdf
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/05/vodich-vo-terminologija-za-RBN-za-novinari.pdf
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 Dhuna seksuale si një armë për lufte dhe torturë – Paraqet krime 
kundër njerëzimit të një natyre seksuale, duke përfshirë 
përdhunimin, skllavërinë seksuale, abortin e detyruar apo 
sterilizimin ose forma të tjera për të parandaluar lindjen, 
shtatzëni të detyruar, lindje të detyruar dhe rritjen  e fëmijëve 
me forcë. Dhuna seksuale si një formë e torturës është 
përcaktuar si çdo akt apo kërcënim të natyrës seksuale me të 
cilin shkaktohen dhimbje të rënda mendore ose fizike ose vuajtje 
në mënyrë që të marrin informata, njohja e dënimit praj viktimsë 
ose një personi të tretë, frikësim ndaj saj, ose ndaj një personi të 
tretë ose të shkatërrojë, tërësisht ose pjesërisht, një grup 
kombëtar, etnik, racial ose fetar. 

 

3. Grupe të personave veçanërisht të rrezikuara  

Çdokush mund të jetë një viktimë e dhunës, pavarësisht nga seksi, gjinia, 

mosha, përkatësia kombëtare, fetare, etnike, orientimi seksual, statusi i 

partneritetit, profesioni dhe gjëra të tjera të panumërta me të cilat 

individi identifikikohet. Kur është në pyetje dhuna seksuale, ka grupe 

njerëzish më të nënshtruara dhe më të rrezikuara, dhe këto janë: gratë 

dhe vajzat; fëmijët; personat me aftësi të kufizuara; punëtorët e seksit; 

Komuniteti LGBT; njerëz të vendosur në institucione psikiatrike, shtëpi 

për strehim dhe burgjet.  

Gratë / Vajzat 

Kultura, mentaliteti, mënyra e edukimit, traditat, rolet gjinore, normat 

gjinore, besimet dhe bindjet sociale janë vetëm disa nga faktorët pse 

gratë dhe vajzat në Maqedoni pse janë më të nënshtruara dhe më të 

rrezikuara ndaj formave të ndryshme të dhunës seksuale. Në një shoqëri 

gjinore të pabarabartë, ku gratë në masë të madhe ende janë të varura 

ekonomikisht, ku  praktikohet ndjekja tradicionale të roleve gjinore dhe 

normat,  dhe praktikat e tjerë tradicionale  sipas të cilave gruaja duhet të 

nënshtrohet dhe t’i plotësojë të gjitha kërkesat e burrit të saj, partnerit, 

babait, vëllait dhe të gjithë anëtarëve të tjerë meshkuj të familjes pa të 
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drejtën për të treguar "jo", e bën atë të rrezikuar ndaj të gjitha formave 

të dhunës dhe në nmasë të madhe ndaj dhunës seksuale. 

institucionet kombëtare që janë kompetente për këtë problematikë nuk 

bëjnë statistika të ndara sipas gjinisë dhe/ seksit, me të cilat mund të 

përcaktohet dallimi aktual mes grave  viktima të dhunës seksuale me 

meshkujt viktima të dhunës seksuale. 

Fëmijët / Minorët 

Statistikat e fundit tregojnë se dhunën seksuale e kryer ndaj fëmijëve, 

sidomos sulmi seksual dhe abuzimi seksual janë forma të dhunës 

seksuale që janë raportuar shpesh në polici dhe qendrat për punë 

sociale. Hulumtimi tregon se rastet e dhunës seksuale ndaj fëmijëve janë 

format e dhunës seksuale më të publikuara nga mediat në Republikën e 

Maqedonisë. 

Pjekuria intelektuale e pamjaftueshme, ndërgjegjësimi i ulët për 

arsyetimin, ndërtimi fizik janë pjesë e faktorëve që i bëjnë fëmijët 

veçanërisht të rrezikshme ndaj dhunës seksuale. Ndërsa frika dhe turpi 

që të mos jenë të dënuar dhe të akuzuar për atë që dikush i ka sulmuar 

seksualisht,  i ka ngacmuar, i ka abuzuar në shumë raste janë një 

pengesë për fëmijët që  të njihen si një viktimë dhe për të treguar dikë 

dhe / ose ta raportojnë dhunën. Format e ndryshme të dhunës seksuale 

ndaj fëmijëve, veçanërisht të miturve që nuk kanë mbushur 14 vjeç, 

rregullohen me Kodin Penal të Republikës së Maqedonisë. 

Personat me aftësi të kufizuara 

Personat me aftësi të kufizuara janë një qëllim më të shpeshtë  për 

dhunë / dhunë seksuale pikërisht për shkak të aftësisë së kufizuar të 

tyre. Personat me aftësi të kufizuara të shumëfishta (shpesh me pengesa 

intelektuale së bashku me shikimin e dëmtuar / dëgjimin e dëmtuar) 

janë më të nënshtruara ndaj dhunës10. Dështimi për të mbrojtur dhe 

                                                 
10 HERA, Qasja deri tek informatat dhe shërbimet për SHSR të personave me shikim dhe dëgjim të 

dëmtuar 
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mosnjohjen e dhunës seksuale janë faktorët kryesorë që i bëjnë 

personat me aftësi të kufizuara të rrezikuara dhe të ndjeshme ndaj 

dhunës seksuale. Sulmi seksual ndaj personave me aftësi të kufizuara 

është i inkriminuar me Kodin Penal të Republikës së Maqedonisë në 

nenin 187 Marrëdhënie seksuale me një person me aftësi të kufizuara. 

Punonjësit e seksit 

Kur bëhet fjalë për dhunën seksuale gjatë kryerjes së punës seksuale, 

është shumë më e gjerë. Sipas dëshmisë së punonjësve të seksit në 

vend, më shpesh ndodhet kur bëhet marrëveshje për ofrimin e një 

shërbimi me një shumë të caktuar, por përdoruesi i shërbimeve seksuale 

me forcë i detyron për një lloj tjetër të shërbimit seksual. Forcimi i 

marrëdhënieve seksuale pa përdorimin e mjeteve kontraceptive nga ana 

e klientëve është një nga format shumë të zakonshme të dhunës 

seksuale ndaj punonjësve të seksit. 

Puna seksuale ka një tematikë e madhe dhe e gjerë që lidhet me dhunën 

seksuale. Shërbimet Hot Line, sallonet për masazh dhe shërbimet 

virtuale duke përdorur internetin nuk kanë një rrezik të lartë nga  dhuna 

seksuale, por gjatë ofrimit të drejtpërdrejtë të shërbimeve seksuale, të 

tilla si në një skenë të hapur dhe të mbyllur, shumë shpesh janë të 

shoqëruara me dhunë seksuale - thonë përfaqësuesit e organizatave për 

mbrojtjen e të drejtave të punonjësve të seksit. 

Komunitetit LGBTI 

Dhuna seksuale ndaj komunitetit LGBTI është kryesisht për shkak të 

"mosrespektimit të tyre" të roleve dhe normave gjinore. Ajo përdoret si 

një formë për të dënuar dhe një mënyrë për të "kthyer" personi që nuk 

hyn në shabllonin e heteronormativitetin. Më shpesh autorët e dhunës 

(seksuale) ndaj anëtarëve të komunitetit LGBTI vijnë nga grupi i 

heteroseksualëve patriarkal, por kjo nuk do të thotë se nuk ka rrezik për 

dhunë seksuale edhe nga partnerët e tyre që  mund ta përdorin frikën e 
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partnerit / për zbulimin e orientimit të tyre seksual gjatë raportimit të 

dhunës. Ngacmimi seksual është forma më e pranishme të dhunës 

seksuale ndaj komunitetit LGBT, sidomos në mesin e atyre me identitet 

të ndryshëm gjinor. 

Personat e vendosur në institucionet psikiatrike, shtëpitë e kujdesit 

dhe burgjet 

Pamundësia e arsyetimit, pafuqia fizike, mbyllja në hapësira, izolimi nga 

bota e jashtme janë vetëm një pjesë e faktorëve që i bëjnë këto persona 

veçanërisht të rrezikuara ndaj dhunës seksuale. Në shumë raste, 

pikërisht ata që duhet të kujdesen për sigurinë dhe mirëqenien e tyre 

janë pikërisht të njëjtët njerëz që kryejnë dhunën seksuale përmes 

keqpërdorimit të pozitës. Shfrytëzimi i gjendjes psikologjike të 

paqëndrueshme të personave në institucionet psikiatrike dhe abuzimi i 

tyre seksual janë të lidhura ngushtë. Abstinenca e gjatë seksuale në këto 

institucione të tipit të mbyllur mund të çojë në drejtimin e një nivel më të 

lartë të dhunës seksuale, si edhe për nevojën për të krijuar një strukturë 

hierarkike dhe dominim mbi viktimat11. 

4. Gjendja me dhunën seksuale në Republikën e Maqedonisë 

Dhuna seksuale është një nga format më të zakonshme të dhunës në 

Maqedoni, por në të njëjtën kohë dhe një nga më pak të raportuara. 

Arsyet për mosraportimin  janë të ndryshme, duke filluar nga shoqëria 

konservatore dhe patriarkale ku seksualiteti femëror konsiderohet si pa 

moral, ndërsa në të njëjtën kohë trupi i gruas shihet si një objekt seksual 

në pronësi të burrave, deri në mosnjohjen e formave të ndryshme të 

dhunës seksuale dhe numri i pamjaftueshëm të dispozitave ligjore me të 

cilat  sanksionohen format e ndryshme të dhunës seksuale. 

Shoqëria patriarkale mëson për nënshtrimin e grave dhe fajin për 

dhunën seksuale gjithmonë e kërkon në viktimën. Mënyra e veshjes, 

sjellja, konsumimi i alkoolit, vendi i lëvizjes, ose me fjalë të tjera ushtrimi 

                                                 
11 Kening.N., 2011, Perspektiva gjinore 
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I lirë të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në të njëjtën kohë 

patriarkatit i barazon me arsyet e dhunës seksuale. Në vend të dënimit 

dhe dënime më të mëdha për autorët e dhunës seksuale, ka viktima të 

dënuar, të poshtëruar, të demoralizuar dhe të dekurajuar si nga 

qytetarët ashtu edhe nga institucionet që janë të obliguar për t'i 

ndihmuar atyre. E gjithë kjo çon në krijimin e frikës dhe pamundësisë për 

ta raportuar dhunën seksuale në Maqedoni, për shkak të të gjitha këtyre 

treguesve numrat e rasteve të paraportuara të dhunës seksuale, për të 

cilat janë bërë statistika në MBP, nuk mund ta tregojnë  gjendjen reale në 

vend. 

Nga ana tjetër, procedurat e ndërmarra në rastet e raportuara për veprat 

penale të cilat janë rregulluar me Kodin Penal janë jo të plota dhe 

joprofesionale, sipas të dhënave të prezantuara në Raportin 

Përfundimtar - Informimi dhe mbledhja e të dhënave nga viktimat e 

dhunës me bazë gjinore12. Vetëm 21.4% e të anketuarve do të kishin 

raportuar në polici nëse dikush i ngacmonte seksualisht në rrugë, ndërsa 

52.2% do të kishin raportuar në polici nëse dikush do të kryejë sulm të 

drejtpërdrejtë fizik ose seksual ndaj tyre, thotë një hulumtim i kryer nga 

Reaktori13. 

Mungesa e edukimit gjithëpërfshirës seksual në sistemin e arsimit të 

rregullt dhe në të njëjtën kohë mësimi nga tekstet shkollore plotë me 

përmbajtje diskriminuese, kryesisht për gratë, i vë qytetarët e 

Maqedonisë në një pozitë që të mos jenë të vetëdijshëm për format e 

dhunës që çdo ditë  ata i durojnë ose i kryejnë, bile edha ta justifikojnë 

atë dhe t'ia drejtohen atë në dallimet  biologjike. 

Sa i përket sistemit të mbrojtjes së viktimave, gjendja është edhe më 

shqetësuese. Në Maqedoni, nuk ka shërbime të specializuara për gratë 

dhe vajzat që janë viktima të dhunës seksuale. Sipas Hartimit të 

shërbimeve në dispozicion për gratë viktima të dhunës me bazë 

                                                 
12 http://sozm.org.mk/images/Dokumenti/finalen_lokalni.pdf  
13http://reactor.org.mk/CMS/Files/Publications/Documents/studja%20za%20nasilstvo%20vrz%20zh
eni%20na%20javni%20mesta.pdf  

http://sozm.org.mk/images/Dokumenti/finalen_lokalni.pdf
http://reactor.org.mk/CMS/Files/Publications/Documents/studja%20za%20nasilstvo%20vrz%20zheni%20na%20javni%20mesta.pdf
http://reactor.org.mk/CMS/Files/Publications/Documents/studja%20za%20nasilstvo%20vrz%20zheni%20na%20javni%20mesta.pdf
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gjinore14" në territorin e të gjithë vendit nuk ka asnjë qendër të vetme 

për mbështetjen e viktimave të dhunimit dhe dhunës seksuale ". 

 
Tabela 1: Shqyrtimi i shërbimeve ekzistuese për gratë viktima të dhunës në RM kundrejt 

standardeve të Këshillit të Evropës 

 

Lloji i servilit  

Rekomandimet  

e  Këshillit të 

Evropës: 

Minimum 

standarde 

 

Gjendja në 

Maqedoni 

 

Çfarë mundon në 

Maqedoni 

 

Qendrat e krizës 

për viktimat e 

përdhunimit  

 

 

Minimum  një në 

200.000 gra 

 

Nuk ekziston 

asnjë 

 

Minimum 5 qendra  

të  krizës për 

përdhunim 

 

Qendra për 

viktima të  

dhunës seksuale  

 

. 

Minimum  një në 

400.000 gra 

 

Nuk ekziston 

asnjë 

 

Minimum 3  

qendra  të krizave 

për dhunë seksuale  

Qendra për 

këshillim 

(intervenimi i 

krizës, këshillim 

psikologjik, 

ndihmë juridike 

falas) 

 

 

. 

Minimum  një në 

50.000 gra 

 

1 qendër për 

këshillim dhe 

6 qendra  për 

ndihmë 

juridike falas 

 

 

Minimum 20  

qendra për 

këshillim 

 

Në shtator 2017, nga Ministria e punës dhe politikës sociale njoftuan 

hapjen e tre qendrave të krizës për përdhunim që do të jenë me lokacion 

në Klinikat për  Gjinekologji dhe obstetrike në Shkup, Kumanovë dhe 

Tetovë, si dhe hapjen e Qendrës për viktimat e dhunës seksuale me 

kapacitet prej 10 shtretër. 

                                                 
14 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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5. Legjislacioni kombëtar që rregullon dhunën seksuale 

Në legjislacionin e Maqedonisë format e ndryshme të dhunës seksuale 

rregullohen me ligje të ndryshme. Legjislacioni kombëtar përdor termin 

"dhunë me bazë gjinore" si një zëvendësim për termin dhunë seksuale. 

Disa lloje të dhunës seksuale / gjinore janë njohur nga Republika e 

Maqedonisë si vepra penale. 

Ligjet në të cilat Republika e Maqedonisë i rregullon dhe inkriminon llojet 

e dhunës seksuale / gjinore janë: 

• Kodi Penal 

• Ligji për parandalim, ndalim dhe mbrojtje nga dhuna në familje 

• Ligji për parandalim dhe mbrojte nga diskriminimi 

• Ligji për marrëdhëniet e punës 

• Ligji për mbrojtje nga ngacmimi në vendin e punës 

Kodi Penal 

Dhuna seksuale është inkriminuar në veprat penale të përmendura në 

Kapitullin XIX të Kodit Penal: Veprat penale kundër lirisë seksuale dhe 

moralit seksual. Kodi Penal njeh veprën penale Përdhunim të inkriminuar 

me nenin 186. Me veprën penale përdhunim sanksionohet  detyrimin më 

forcë për marrëdhënie seksuale dhe aktet e tjera seksuale, dhe veprimi 

për kryerjen përfshin përdorimin e forcës dhe kërcënimit, si dhe 

kërcënim për dëmtimin e reputacionit të viktimës ose ndonjë personi 

tjetër të afërt. Në bazë të kësaj, vepra penale përdhunim merr karakterin 

e një vepre penale komplekse. Me  paragrafin 1 të të njëjtit neni 

parashikohet dënim me burg  prej tre deri në dhjetë vite, ndërsa ndiqet 

sipas detyrës zyrtare, pavarësisht nga lidhja e viktimës me autorin (në 

martesë apo në bashkësi të përhershme jashtëmartësore, aktuale ose të 

mëparshme) përkatësisht marrëdhëniet e afërsisë dhe intimitetit midis 

autorit dhe viktimës nuk përjashtojnë  ndjekjen penale15.  

                                                 
15 Mirçeva. S., Gogob B., Studim themelor: Analiza e harmonizimit të Legjislacionit të Republikës së 
Maqedonisë me Konventën e Këshillit të Evropës për parandalim dhe luftë kundër  dhunës ndaj 
grave dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit) 
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Akti tjetër që njihet dhe inkriminohet si një lloj i posaçëm i dhunës 

seksuale në Kodin Penal të Republikës së Maqedonisë është Përdhunimi i 

një personi me aftësi të kufizuara në nenin 187 

Legjislacioni i Maqedonisë kushton vëmendje të veçantë rasteve të 

dhunës seksuale kundër personave  të mitur  që nuk kanë mbushur 

moshën 14 vjeç, si një grup veçanërisht i rrezikuar qytetarësh. Në këtë 

rast, me termin sulm seksual nuk nënkuptohet vetëm akt i përdhunimit / 

marrëdhënieve seksuale, por edhe aktet e tjera seksuale. Sulmi seksual 

ndaj një të mituri nën moshën 14 vjeç rregullohet me nenin 188 të Kodit 

Penal. 

Grupi tjetër i personave që konsiderohen si të rrezikuar që mbrohet në 

Kodin Penal janë personat e varur. Neni 189 rregullon veprën penale 

Përdhunim me keqpërdorim të pozitës. Përsëri në këtë nen, vëmendja më 

e madhe kushtohet të miturve, të cilët shpeshherë  janë në pozitë të 

varur kundër mësuesve të tyre, prindërve, adoptuesve, kujdestarëve etj. 

Një nga format e pakta të ngacmimeve seksuale që përfshihet dhe 

inkriminohet me Kodin Penal në Nenin 190 është vepra penale 

Kënaqësimi I nevojave seksuale para një personi tjetër .  

Prostitucioni në Republikën e Maqedonisë është kriminalizuar në nenin 

191 të Kodit Penal, Ndërmjetësim në kryerjen e prostitucionit. Mbi të 

gjitha, I kriminalizuar është edhe akti I  detyrimit me forcë të një personi 

për të ofruar shërbime seksuale, por është parashikuar edhe dënim me 

burg për personat që vullnetarisht ofrojnë shërbime seksuale. Paragrafi 4 

i këtij neni e sanksionon dhunën seksuale në kuadër të dhunës në 

familje. 

Si një vepër penale e veçantë, Kodi Penal gjithashtu përcakton Joshimin 

dhe mundësimin e veprimeve seksuale , Neni 192, ku prapë në fokus janë  

personat e mitur.  

Tregimi I  materialeve pornografike të një të mituri është kriminuar në 

nenin 193 të Kodit Penal (me theks të veçantë  atyre që nuk  kanë 
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mbushur 14 vjet), si edhe nëse i mituri detyrohet me forcë, abuzohet dhe 

përdoret për të incizuar materiale pornografike. I njëjti neni njeh 

prodhimin dhe distribuimin e pornografisë së fëmijëve si një formë e 

dhunës seksuale. Në këtë rast, prodhuesi, distributori dhe përdoruesi i 

pornografisë së fëmijëve ndiqen penalisht. 

Në nenin 193 b është inkriminuar dhuna seksuale në internet të kryer 

ndaj personave të mitur, dmth. mashtrimi i personave të mitur që nuk 

kanë mbushur 14 vjeç për marrëdhënie seksuale ose akte tjetër seksuale, 

si dhe prodhimin e pornografisë së fëmijëve duke përdorur mjetet e 

komunikimit kompjuterik. 

Krimi i fundit i inkriminuar që është një formë e dhunës seksuale dhe 

dënohet me Kodin Penal të Republikës së Maqedonisë, është incesti dhe 

rregullohet me nenin 194. 

Ligji për parandalim, ndalim dhe mbrojtje nga dhuna në familje 

Në Ligjin për parandalim, ndalim dhe mbrojtje nga dhuna në familje, 

dhuna seksuale përfshihet në përkufizimin e dhunës në familje si një nga 

format e dhunës në familje në nenin 3. 

Në fjalorin e këtij Ligji, neni 4, për herë të parë përmenden dhe 

përkufizohen  termat dhunë seksuale dhe dhunë me bazë gjinore pa 

krijuar një lidhje, dmth. pa përkufizimin e dhunës seksuale si dhunë me 

bazë gjinore. 

Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi 

Në Kapitullin 2 të Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, i 

cili rregullon format e diskriminimit, në nenin 7 rregullohet ngacmimi, 

ndërsa ngacmimi seksual rregullohet si një formë e veçantë në paragrafin 

2. Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi përmban dispozita 

kundërvajtës për shkeljen e dispozitave të ligjit. 
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Ligji për marrëdhëniet e punës 

Ngacmimi seksual rregullohet me Ligjin për marrëdhëniet e punës. Me 

nenin 9, paragrafi 4, "Ngacmimi seksual është çdo sjellje verbale, jo-

verbale apo fizike të një karakteri seksual që ka për qëllim ose paraqet 

një lëndim të dinjitetit të një kandidati për punësim apo të të punësuarit, 

dhe i cili shkakton frikë ose krijon një sjellje armiqësore, poshtëruese ose 

ofenduese ". Përveç mbrojtjes gjyqësore në rastet e diskriminimit, Ligji 

për marrëdhëniet e punës parashikon sanksione për kundërvajtje për 

personat juridike dhe personin përgjegjës, në personin juridik, për 

shkeljen e dispozitave. 

Ligji për mbrojtje nga ngacmimi në vendin e punës 

Në lëndën dhe qëllimin e Ligjit për mbrojtje nga ngacmimin e vendit të 

punës është përcaktimi i detyrave dhe përgjegjësive të punëdhënësve 

dhe të punësuarve në lidhje me parandalimin e ngacmimit seksual dhe 

psikologjik në vendin e punës. Ngacmimin seksual e përcakton si "çdo 

sjellje verbale, jo-verbale apo fizike të një karakteri  seksual, e cila ka për 

qëllim ose paraqet  një lëndim i dinjitetit të një kandidati për punësim 

apo të të punësuarit, që shkakton një ndjenjë të frikës apo siklet, 

poshtërim." 

Ligji gjithashtu parashikon masat dhe procedurën për mbrojtjen dhe 

parandalimin e ngacmimeve në vendin e punës dhe përcakton vendin 

dhe kohën e kryerjes së ngacmimeve psikologjike dhe seksuale. 

 

6. Konventa për parandalim dhe luftë kundër dhunës ndaj 

grave dhe dhunës në familje 

Në korrik 2011, Republika e Maqedonisë nënshkroi Konventën për 

parandalim dhe luftë kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në Familje 

(CoE, 2011), e  njohur si Konventa e Stambollit. Më në fund, gjatë 

periudhës së përfundimit të studimit, procesi i përgatitjes për ratifikim ka 

filluar dhe pritet të ndodhë deri në fund të vitit 2017. Ratifikimi i 
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Konventës është thelbësor, sepse është dokumenti i parë ndërkombëtar 

që trajton në mënyrë korrekte dhunën ndaj grave, përcakton format e 

veçanta, parashikon mbrojtjen e viktimave dhe sanksionimin e autorëve 

të dhunës. 

 

Përveç përkufizimit për dhunë seksuale dhe përdhunim, Konventa 

gjithashtu jep rekomandime për ndjekjen efektive të çdo akti seksual që 

kryhet pa pëlqimin e një pale, edhe kur nuk ka dëshmi për rezistencën 

fizike nga ana e viktimës. Gjegjësisht, rekomandimi është të krijohet një 

qasje individuale dhe dëshmitë të merren parasysh varësisht nga 

konteksti në të cilin ka ndodhur dhuna seksuale. Përveç kësaj të marrin 

parasysh sjelljet e ndryshme biheviorale që viktima mund t’i  ketë si 

përgjigje të dhunës seksuale, në vend që të bëhen supozime për sjelljen e 

pritur / tipike të viktimës në një situatë të dhunës seksuale ose 

përdhunimit. 

 

Rekomandimin e rëndësishëm qe e jep Konventa është që stereotipat 

gjinore dhe mitet për seksualitetin mashkullor dhe femëror të mos 

ndikojnë në interpretimin e legjislacionit në rastet e përdhunimit. 

Konventa parashikon që veprat penale t’i përfshijnë të gjitha aktet e 

natyrës seksuale, pavarësisht nga lidhja  midis viktimës dhe autorit, duke 

theksuar dhunën seksuale dhe përdhunimin brenda dhunës së partnerit 

intim dhe dhunës në familje16. 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 https://rm.coe.int/16800d383a 
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KAPITULLI II 

Analiza e zbatuar 

 

1. Metodologjia 

Mbledhja e të dhënave u zhvillua në periudhën Maj - Shtator 2017. Të 

dhënat që janë të prezantuara  janë marrë nga disa burime: 

 Pyetësori online "Dhuna seksuale në Republikën e Maqedonisë" 

 Kërkesat e dërguara për qasje në  informatat e karakterit publik 

deri tek institucionet relevante 

 Fokus grupi me organizatat e qytetarëve 

 Intervistat e strukturuara me aktorët përkatës 

 Njoftime / artikuj në mediat për rastet e dhunës seksuale 

 

Pyetësori online "Dhuna seksuale në Republikën e Maqedonisë" 

Në periudhën nga 28.07.2017 deri më 09.01.2017, me teknikën anketim  

dmth. zbatimi I pyetësorit online në gjuhën maqedonase, u hulumtuan 

qëndrimet, bindjet dhe përvojat e qytetarëve në fushën e dhunës 

seksuale. Pyetësori ishte anonim. Pyetësori u punua në faqen e internetit 

falas www.esurv.org dhe u nda përmes rrjeteve sociale. Përveç kësaj, 

pyetësori u dërgua në mënyrë elektronike në institucionet shtetërore 

dhe organizatat e qytetarëve. 

Koha mesatare e nevojshme për të përgjigjur pyetësorin ishte 5 minuta. 

Gjinia e  të anketuarve 

Pyetësorin e kanë përgjigjur   gjithsej 5136 të anketuar, nga të cilët 745 
(14.51%) burra dhe 4391 (85.49%) gra. 

 

file:///C:/Users/Ecka/Documents/www.esurv.org
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Tabella: 2: Mosha e të anketuarve  

Mosha Gra  Burra Total 

14-17 291 6.63% 46 6.17% 337 6.56% 

18-25 1366 31.11% 220 29.53% 1586 30.88% 

26-35 1704 38.81% 294 39.46% 1998 38.90% 

36-45 770 17.54% 133 17.85% 903 17.58% 

45+ 260 5.92% 52 6.98% 312 6.07% 

 

Shumica e të anketuarve, përkatësisht 38.90%, janë midis moshës 26 dhe 
35 vjeç, ndërsa numri më i vogël i të anketuarve janë mbi 45 vjeç, 
përkatësisht 6.07%. 

 

Grafiku 1: Niveli i  arsimit të të anketuarve 

 

 

 

Arsimi i lartë 71%

Arsimi i mesëm 28%

Arsimi fillor 1%
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Tabela 3: Përkatësia kombëtare e të anketuarve 

Kombësia Gra Burra Gjithsej 

Maqedonas/e 4002 93.79% 648 89.63% 4650 93.19% 

Shqiptar/e 53 1.24% 19 2.63% 72 1.44% 

Rom/e 9 0.21% 2 0.28% 11 0.22% 

Arumun/e 55 1.29% 10 1.38% 65 1.30% 

Turk/e 25 0.59% 4 0.55% 29 0.58% 

Boshnjak,e 19 0.45% 3 0.41% 22 0.44% 

Serb/ e 80 1.87% 27 3.73% 107 2.14% 

Bullgar/e 10 0.23% 3 0.41% 13 0.26% 

Të tjerë 14 0.33% 7 0.97% 21 0.42% 

 

Shumica e të anketuarve janë maqedonas, përkatësisht 93.19% 

 

Tabela 4: Orientimi seksual i të anketuarve 

Orientimi seksual Burra Gra Gjithsej 

Heteroseksualë 611 3710 4321 

Homoseksualë 43 72 115 

Biseksualë 14 142 156 

Aseksualë 6 29 35 

I panjohur 71 438 509 

 

Orientimi seksual i shumicës së të anketuarve ishte heteroseksual, 
përkatësisht 84.13%. 
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Tabela 5: Statusi martesor i të anketuarve  

Statusi Gra  Burra Gjithsej 

Pa partner/e 900 20.50% 261 35.03% 1161 22.61% 

Në lidhje 
intime me 
partner 

1275 29.04% 181 24.30% 1456 28.35% 

Në lidhje të 
hapur 

208 4.74% 53 7.11% 261 5.08% 

Në martesë 1780 40.54% 225 30.20% 2005 39.04% 

Në bashkësi 
jashtërmartëso
re 

75 1.71% 15 2.01% 90 1.75% 

I /e divorcuar  136 3.10% 10 1.34% 146 2.84% 

I ve/ e ve 17 0.39% 0 0% 17 0.33% 

 

 

Vendi i banimit të të anketuarve 

Në mjedis urban banojnë; 94.54% e grave të anketuar dhe 93.50% e 
burrave të anketuar. Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve, 5.61% 
banojnë në një mjediset rurale. 
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Të dhënat e marra nga institucionet relevante përmes Kërkesave për 

qasje në informatat e karakterit publik 

Me qëllim për të marrë një pasqyrë të rasteve të raportuara të formave 

të dhunës seksuale, duke përfshirë përdhunimin, që janë të rregulluara 

në legjislacionin kombëtar ishin dërguar kërkesa për qasje në informatat 

e karakterit publik në Ministrinë e punëve të brendshme, Ministrinë e 

punës dhe politikës sociale, Prokurorisë themelore publike dhe Gjykatat 

themelore të Republikës së Maqedonisë. 

Në përgjigjen e Ministrisë së punëve të brendshme njoftuan se nuk ka të 

dhëna statistikore për të gjithë nenet që janë të përmendur në kërkesën 

dhe se nuk mbledh të dhëna statistikore në bazë të strukturës gjinore të 

viktimës dhe autorit, as pak nuk disponon me të dhëna në të cilën zonë 

apo në të cilin rajon janë ndodhur rastet e raportuara të dhunës 

seksuale. 

Statistikat për veprat penale që i kemi marrë nga MBP, dhe janë të 

dënueshme sipas Nenit 186, 187, 188, 189, 190, 191 dhe 192 kanë të 

bëjnë me veprat penale: përdhunim, marrëdhënie seksuale me një 

person të pafuqishëm, sulmi seksual ndaj një personi të mitur që nuk ka 

mbushur moshën 14 vjeç , marrëdhënie me keqpërdorimin e pozitës, 

kënaqësim të nevojave seksuale para një personi tjetër, ndërmjetësim në 

prostitucion, joshim dhe mundësim të akteve seksuale. Statistikat që u 

dërguan në përgjigjen e MBP nuk janë të ndarë sipas veprave penale, por 

i përfshijnë të gjitha veprat kundër lirisë seksuale dhe moralit, me 

përjashtim të veprës penale Incest  për të cilën mbahet statistikë të 

veçante.  

Nga tabela e mëposhtme mund të vërehet se Ministria e Brendshme ka 

statistika vetëm në lidhje me numrin e veprave penale të kryera dhe 

numrin e autorëve, por jo për viktimat. 
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Tabela 6: Të dhënat e marra nga MPB 

Vepra 
penale 

Vepra penale të 
dënueshme sipas nenit 
186, 187,188, 189, 190, 
191, 192 të Kodit penal  

Vepra penale të 
dënueshme sipas nenit 
194 të Kodit penal 
 

Viti Vepra  Autorët Vepra Autorët 

2012 100 92 2 2 

2013 130 130 2 2 

2014 81 128 1 1 

2015 93 93 1 1 

2016 89 82 4 4 

Gjysma e 
parë të vitit  
2017  

33 25 1 1 

Gjithsej 526 550 11 11 

 

Përgjigjet nga Gjykatat themelore, kërkesat për qasje në informatat e 

karakterit publik në lidhje me lëndët që u kanë udhëhequr sipas veprave 

penale që e trajtojnë dhunën seksuale në Republikën e Maqedonisë, na 

tregojnë se bërja e statistikave paraqet një problem në gjykatat. Të 

dhënat që i kemi kërkuar  kanë të bëjnë për periudhën nga 01.01.2012 

deri më 01.06.2017. Janë dërguar 27 kërkesa për qasje në informatat e 

karakterit publik në Gjykatat themelore në Berovë, Manastir, Veles, 

Vinicë, Gjevgjeli, Dibër, Kavadar, Kërçovë, Koçan, Kratovë, Kriva Pallankë 

Krushevë, Negotinë, Ohër, Prilep, Radovish, Sveti Nikollë, Shkupi 2, 

Shkupi 1, Struga, Strumica dhe Shtip. 

Nuk kemi përgjigje nga Gjykatat Themelore në Manastir, Gostivar, 

Kumanovë dhe Tetovë. 
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Gjykatat themelore që kanë përgjigjur se në periudhën e kërkuar në 

gjykatat e tyre nuk ka regjistruar lëndë që përfshijnë forma të ndryshme 

të dhunës seksuale, të rregulluara me legjislacionin kombëtar janë: GjTh 

Berovë, GjTh Vinicë, GjTh Dibër, GjTh Koçan, GjTh Kratovë, GjTh Kriva 

Pallankë, GjTh Krushevë, GjTh Radovish, GjTh Resnjë, GjTh Sveti Nikollë, 

GjTh Strugë, GjTh Gjevgjeli, GjTh  Kavadar dhe GjTh Negotinë. 

Gjykatat që na kanë dërguar numrin e lëndëve të regjistruar janë: Velesi, 

Prilepi, Shtipi, Shkupi 1, Strumica dhe Ohri. 

 

Tabela 7: Numri i lëndëve sipas gjykatave për periudhën 2012 -2017  
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Përdhunim 

/ 6 4 / 7 4 

Marrëdhënie seksuale 
me një person të 
pafuqishëm 

/ 4 4 / / / 

Kënaqësimi i  nevojave 
seksuale para një 
personi tjetër 

/ 3 3 / / 1 

ndërmjetësim në 
kryerjen e 
prostitucionit 

/ 2 3 / 5 / 

Joshimi dhe 
mundësimi i akteve 
seksuale 

/ / / / 1 1 

Incest 
 

/ / / 1 2 / 

Ngacmim seksual në 
vendin e punës 

1 / / / / / 
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Kërkesat për qasje në informatat e karakterit publik kanë qenë të 

parashtruar deri te Prokuroritë themelore publike në Manastir, Veles, 

Gostivar, Koçan, Kumanovë, Ohër, Prilep, Shkup, Strugë, Strumicë, 

Tetovë dhe Shtip. 

Nga Prokuroria publike kemi marrë një përgjigje se "informatat e 

kërkuara nuk janë informata me të cilat ne disponojmë dhe i kemi krijuar 

,… dmth. informata që më formën e kërkuar tashme po ekzistojnë,  për 

shkak se në Prokurorinë Publike të Republikës Maqedoni, as në 

Prokuroritë Themelore  Publike, nuk bëhen analiza statistikore të këtij 

lloji". 

Kërkesa individuale për qasje në informatat e karakterit publik ishin 

dërguar edhe në Ministrinë e punës dhe politikës sociale. 

Tabela 8: Të dhëna statistikore nga MPPS për raportimin e rasteve të dhunës seksuale në 

kuadër të dhunës në familje në periudhën nga 2012 deri më 2017. 

Viti Numri i rasteve të 
raportuara të dhunës 
seksuale  

2012 3 gra 

2013 4 gra 

2014 11 gra 

2015 5 gra 

2016 31 gra 

2017 – gjysma e parë  1 gra 

 

Përveç kësaj, nga MPPS kanë informuar se Sektori për mbrojtje sociale 
nuk ka hartuar një Protokoll ose një Rregullore mbi veprimin në rastet e 
dhunës seksuale. Për mbrojtje të viktimave merren masat në pajtim me 
Ligjin për parandalim, mbrojtje dhe ndalim të dhunës në familje.  
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Fokus grupe me organizatat e qytetarëve 
Në drejtim për të mbledhur  të dhëna dhe përvoja nga  organizatat e 

qytetarëve që punojnë, ofrojnë  dhe japin mbështetje viktimave të 

dhunës seksuale u organizua fokus grupi në të cilin kanë marrë pjesë 

përfaqësues nga 7 organizatat  e qytetarëve si: Shoqata e Punonjësve 

Sociale të Qytetit të Shkupit, Shoqata për mbështetjen e punëtorëve të 

margjinalizuar STAR-STAR, Këshilli Kombëtar për barazi gjinore (Linja 

SOS), Qendra e parë e familjes – Asociacioni  për edukim shëndetësor 

dhe hulumtime HERA, Organizata e Grave të Qytetit të Shkupit (Qendra 

Shelter), Komiteti I Helsinkit për të  drejtat e njeriut të Republikës së 

Maqedonisë (Ndihma Juridike Falas) dhe Reaktori-Hulumtimi në veprim. 

Të dhënat e marra nga fokus grupi  janë ndarë  në analizën e gjetjeve 

sipas fushës. 

 

Intervistat e strukturuara me aktorët relevante 

Ne qëllim që të përfshihen mendimet, qëndrimet dhe përvojat  e 

profesionisteve që punojnë në problemin e dhunës seksuale u zhvilluan 

intervista individuale me një mjek gjinekolog nga Klinika për Gjinekologji 

dhe Obstetrikë - Shkup, një profesoreshë të Fakultetit Filozofik - Shkup, 

një avokate / eksperte ligjore në fushat e tilla si mobing dhe dhunë, dhe 

me një punonjës në  Qendrën ndërkomunale për punë Sociale. 

 

Njoftime / artikuj në media për rastet e dhunës seksuale  

Për të kontrolluar metodat e raportimit për rastet e dhunës seksuale nga 

ana e mediave u shqyrtuan ueb- faqet e internetit të mediave kombëtare 

dhe lokale, si dhe portalet e internetit, përmes inspektimit të arkivit të 

kërkuesit  www.time.mk për periudhën nga  2012-deri më 2017. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Ecka/Documents/www.time.mk
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2. Rezultatet e marra nga hulumtimi i kryer 

 

2.1  Njohja e formave të dhunës seksuale 

 

Hulumtimi i kryer përmes një pyetësori online me temë Dhuna seksuale 

në Republikën e Maqedonisë në raport me format e dhunës që qytetarët 

i njohin na jep rezultatet e mëposhtme. 

Përveç formave të dhunës seksuale që ishin të ofruar si përgjigje (sulmi 

seksual nga një përsoni i njohur / i panjohur / përdhunimi, përdhunimi në 

martesë, ngacmimi seksual, tregti me gra dhe përdhunim në luftë) të 

anketuarit më tej në mënyrë shtesë i kanë caktuar edhe këto forma të 

dhunës seksuale 

• Dhuna seksuale ndaj fëmijëve / të miturve 

• Prostitucioni me forcë 

• Abuzimi seksual 

 

97% nga gratë e anketuar dhe 96% nga burrat e  anketuar njohin sulmin 

seksual nga një përsoni i njohur / i panjohur  (përdhunimi) duke e bërë 

një lloj më të njohur të dhunës seksuale.  

83% nga burrat e  anketuar njohin ngacmimin seksual si një formë e 

dhunës seksuale kundër 86%  të grave  të anketuara.  

88% nga gratë e anketuara njohin përdhunimin në martesë si një formë e 

dhunës seksuale kundër 85% të burrave të  anketuar. 

84% nga gratë e anketuara njohin tregtinë me gratë për eksploatim 

seksual, si një formë e dhunës kundër  77% të burrave të  anketuar. 

Përdhunimi në luftë është shënuar si një formë e dhunës seksuale në të 

njëjtën përqindje, te 86% nga gratë dhe burrat e anketuar.  
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Grafiku 2: Njohja e formave të dhunës seksuale te personat që e kanë përgjigjur 

pyetësorin onlne 

 

 

Nga përfaqësuesit e organizatave të qytetarëve dhe profesionistët janë 

të njohura këto format e dhunës seksuale: sulmi seksuale (përdhunimi), 

përdhunimi në martesë, ndalim  për përdorimin e mjeteve kontraceptive 

nga ana e partneri, aborti i detyruar me forcë, abuzimi seksual i fëmijëve 

/ i miturve, ngacmimi seksual, ngacmimi seksual në punë, dhuna seksuale 

ndaj komuniteteve të margjinalizuara, sidomos dhuna seksuale ndaj 

punonjësve të seksit dhe persona nga komuniteti LGBTI dhe eksploatimi 

seksual.  

Këto janë forma të dhunës seksuale me të cilat përfaqësuesit e 

organizatave të qytetarë  takohen në punën e tyre dhe ofrojnë ndihmë 

dhe mbështetje për viktimat nëpërmjet serviseve / shërbimeve që i 

ofrojnë në kuadër të organizatës. 
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2.1.1 Njohja e formave të dhunës seksuale brenda dhunës në 

familjes dhe dhunës së partnerit intim 

Me qëllim për të përcaktuar njohjen e dhunës seksuale në kuadër të 

dhunës në familje dhe dhunës së partnerit intim të të  anketuarve në 

pyetësorin online kanë qenë të pyetur:  "Çfarë nga këto të përmendur 

më poshtë për ju paraqet dhunë në familje?" Dhe "Çka për ju përfshin 

dhunën e partnerit intim?". Studimi tregon se dhuna seksuale brenda 

familjes dhe dhuna e partnerit intim gjithashtu është e njohur për të 

anketuarit. 

Si forma të dhunës seksuale që ndodhen në kuadër të dhunës në familje 

dhe dhunës së partnerit intim, të anketuarit i njohin detyrimin për 

marrëdhënie seksuale dhe sulmin seksual (përdhunimin). 

 

Grafiku 3: Përgjigjet e personave që e kanë plotësuar pyetësorin online. 

 

 
Si forma të tjera të dhunës seksuale në kuadër të dhunës në familje, të 

anketuarit njohin edhe: prekjet vulgare, detyrimin e provimit të virgjërisë 

dhe detyrimin për abort ose mbajtjen e shtatzënisë. 
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Si mendime interesante shtesë që janë marrë nga të anketuarit në 

pyetësorin online, dhe në lidhje me fyerjet dhe mallkimet do të veçonin: 

 

"Në këtë rast i lë anash fyerjet dhe mallkimet,, thjesht për shkak të faktit 

objektiv se ata janë pjesë e të folurit të përditshëm dhe komunikimit të 

këtij populli, aq që shpeshherë janë mënyrë për të kanalizuar dhe për të 

hedhur energjinë negative, sesa të lëndohet thellë në mënyrë të vërtetë . 

Përndryshe,  i dënoj ashpër "- Komenti i një gruaje të anketuar, 26-35 

vjeç. 

"...Për shembull"mallkime” - nuk e di nëse kjo është për shkak të 

mentalitetit ballkanik, por te ne përdorimi i mallkimeve është pjesë e 

komunikimit të përditshëm që nuk do të thotë se nëse përdoret bëhet  

fjalë për dhunë në familje ..." - Komenti i një gruaje të anketuar, 26-35 

vjeç 

Grafiku  4:, Përgjigjet e personave që e kanë plotësuar pyetësorin online. 

 

 
Përveç formave të raportuara të  dhunës seksuale në lidhjet intime me 

partnerin në grafikun 4, të anketuarit theksuan se si forma të tilla të 

dhunës seksuale, i njohin edhe: detyrimin për seks jo të preferuruar , 

incizimin e fshehtë të seksit, krahasimin e aftësive intime me partnerët e 

kaluar apo me persona të afërt etj . 
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Pyetësorin online e kanë plotësuar  337  persona të mitur të moshës nga 

14 deri 17 vjeç. 96 përqindjet e lartë e të anketuarve të mitur njohin 

sulmin seksual (përdhunimin) si një formë e dhunës seksuale, ndërsa 

83% e tyre e njohin edhe ngacmimin seksual si një formë e dhunës 

seksuale. 

 

Grafiku 5: Përgjigjet e personave të mitur në pyetësorin online 
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Përvoja e përfaqësuesve të organizatave të qytetarëve në fokus grupin 

ishte se përdhunimi  në martesë është një nga format më pak të njohura 

të dhunës seksuale dhe se në shoqërinë patriarkale besohet se një grua 

duhet gjithmonë  t’i plotësojë nevojat seksuale të burrit. 

Ndërsa gjinekologu i intervistuar nga Klinika për Gjinekologji dhe 

Obstetrikë në Shkup thotë se përqindja më e lartë e rasteve të 

përdhunimit për të cilat është kërkuar ndihma në këtë institucion janë 

pikërisht rastet e përdhunimit në martesë. 

. 

2.1.2 Njohja e formave të ngacmimit seksual 

Ngacmimi seksual si një lloj i dhunës seksuale njihet nga 85% e të 

anketuarve në pyetësorin online. Ngacmimi seksual mund të 

manifestohet në shumë forma, dhe personat që e kanë përgjigjur 

pyetësorin online, i njohin këto më poshtë: 

 

• Prekje e padëshiruara 

• Hedhje fjalësh/  fishkëllim në rrugë 

• Shaka e padëshiruara / komente të padëshiruara me 

konotacion seksual 

• Gjestet dhe mimike me konotacion seksual 

• Ekspozimi ndaj përmbajtjeve eksplicite pornografike 

• Përhapja e thashethemeve me konotacion seksual 

• Ndjekje / Përgjim 

• Mesazhe elektronike  të padëshiruara me konotacion 

seksual 
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Grafiku 6: Format  e njohura të ngacmimit seksual të personave që e kanë plotësuar 

pyetësorin online 
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Përveç formave të ofruara të ngacmimeve seksuale, të anketuarit, përveç 

përvojave personale, gjithashtu i kanë theksuar: 

 abuzim kibernetik të informacioneve, fotografitë, videot, 

përhapjet e mesazheve me konotacion seksual në rrjetet sociale; 

 tensionin e familjes dhe mjedisin shoqëror për atë në të cilën 

moshë të martohesh / të kesh fëmijë dhe t'i shërbesh burrit për 

të përmbushur nevojat e tij seksuale; 

 ndarjen, shpërndarjen, përhapjen e paautorizuar të fotografive 

intime ose video incizimet në internet; 

 Duke treguar organin gjenital në autobus (transport publik) etj. 
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Mund të konkludojmë se format e ngacmimit seksual ku ka kontakt fizik 

midis autorit dhe viktimës, dmth. prekjet e padëshiruara janë më të 

njohura si një formë e ngacmimit seksual. Përqindja e lartë 94% e të 

anketuarve prekjet e padëshiruara I klasifikojnë si një formë të 

ngacmimit seksual. 

Format e ngacmimit seksual, të tilla si: mesazhet e padëshiruara 
elektronike me konotacion seksual 83%, ndjekja / përgjimi 79% dhe 
ekspozimi ndaj përmbajtjeve eksplicite pornografike me 78% janë 
gjithashtu të njohur edhe nga ata që kanë plotësuar pyetësorin online.  

Format verbale e ngacmimit seksual: gjestet dhe mimika me konotacion 
seksual me 67%, përhapjet e thashethemeve me konotacion seksual me 
61%, shakat dhe komentet e padëshiruara  me 60% dhe hedhja fjalësh 
dhe fishkëllimet në rrugë me vetëm 50% njohje janë format e ngacmimit 
seksual  që nuk janë njohur në mënyrë të mjaftueshme nga ana e 
personave që kanë plotësuar pyetësorin online dhe ndërgjegjësimin për 
të njëjtat ende nuk është e kanë zhvilluar. 

 

2.1. 3 Njohja e formave të ngacmimit seksual në vendin e punës 

 

Ngacmimi seksual në vendin e punës, si një formë e rregulluar e dhunës 

seksuale në legjislacionin maqedonas, njihet si i tillë nga ana e 97% e të 

anketuarve. 

Atë që të anketuarit nënkuptojnë nën termin "Ngacmimi seksual në 

vendin e punës" është: 

• Keqpërdorimi i pozitës (Demonstrimi i pushtetit) 

• Kërcënimi  seksual (humbja e vendit të punës) 

• Komentet dhe shaka me konotacion seksual 

• Prekjet e padëshiruara 

• Pyetje rreth jetës intime 

• Propozime me konotacion seksual 

• Ekspozimi ndaj materialeve pornografike 
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 Grafiku 7: Përgjigjet e personave që e kanë plotësuar pyetësorin online për format e 

ngacmimit seksual në vendin e punës 

 

 

Format e tjera të ngacmimeve seksuale në vendin e punës që të 

anketuarit i kanë theksuar përveç ato të ofruara: 

 punësimi për shkak të pamjes fizike; 

 Krahasimi i pamjes  fizike të kolegëve me një përshkrim të 

hollësishëm; 

  Komente të paqarta; 

 Theksimi i panevojshëm të paqartësive me konotacion seksual. 
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Organizatat e qytetarëve konsiderojnë se ngacmimi seksual dhe format e 

ndryshme të tij janë më pak të njohura nga publiku i gjerë si dhunë 

seksuale. As viktimat as autorët nuk e njohin ngacmimin seksual. 

Viktimat shpesh ndihen të pakëndshme dhe ndjehen të turpëruar, 

fajësohen për të raportuar ngacmimin seksual dhe ta theksojnë atë sepse 

shoqëria nuk është e sensibilizuar. Për më tepër, ngacmimin seksual në 

vendin e punës është një dukuri që as të punësuarit në institucionet 

shtetërore në masë të madhe nuk e njohin. Komentet verbale me 

aludime në seks, komentet e hapura për seksin tolerohen si pjesë e 

humorit maqedonas, dhe këto janë shembujt eklatant të ngacmimit 

seksual që në shumicën e rasteve nuk përfundojnë vetëm në mënyrë 

verbale, konsiderojnë organizatat qytetare. Të punësuarit nuk e njohin 

fare këtë lloj komunikim si ngacmim seksual në vendin e punës. 

 

Ekspertët ligjorë konsiderojnë se kandidatet për punësim mund të njohin 

ngacmimin seksual më shpejt dhe me lehtë, sepse tek ato ai zhvillohet në 

mënyrë më direkte për dallim te të punësuarit.  Kandidatëve për punë u 

parashtrohen pyetje me konotacion seksual ndërsa në rastin e të 

punësuarve, për shkak të kohës së kaluar në vendin e punës, ngacmimi 

është indirekt dhe me ndërprerje. 
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2.2 Stereotipa dhe paragjykime për dhunën seksuale  

 

Me qëllim për të analizuar stereotipat dhe paragjykimet e publikut në 

lidhje me shkaqet e dhunës seksuale në pyetësorin online, u vendosën 

disa deklarata për të cilat nga të anketuarit pritej të pajtohen ose të mos 

pajtohem me atë të shkruar. 

 

 

Mit 1: Gratë/vajzat në shumicën e rasteve tregojnë se janë përdhunuar 

për ta mbrojtur reputacionin. 
Tabela 9. 
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Мit 2: Çdo grua/vajzë duhet ta marrë përgjegjësinë me qëllim për ta 
parandaluar përdhunimin e saj të mundshëm. 
Tabela 10. 

Gra Burra Gjithsej  

P
aj

to
h

en
 

N
u

k 

p
aj

to
h

en
 

P
aj

to
h

en
 

N
u

k 

p
aj

to
h

en
 

P
aj

to
h

en
 

N
u

k 

p
aj

to
h

en
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Mit 3: Gruaja/vajza që vet del gjatë natës  ose është e veshur në mënyrë 
provokuese vendoset në pozitë të përdhunohet 
Tabela 11. 
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Мit 4: Burrat nuk mund të përdhunohen.  
Tabela 12. 
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Mit 5: Përdhunimi është pasoje e dëshirës së pakontrolluar seksuale.  
Tabela 13 
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10% e personave që e kanë plotësuar  pyetësorin online besojnë se 

vajzat gënjejnë se janë të dhunuar për të mbrojtur reputacionin e tyre. 

51% e tyre mendojnë se çdo grua / vajzë duhet të marrë përgjegjësinë 

me qëllim për të parandaluar përdhunimin e saj të mundshëm. 

17% besojnë se përdhunimi është i lidhur me mënyrën se si vajzat vishen 

dhe dalin vonë natën. 

93% besojnë se edhe  burrat mund të përdhunohen. 

32% nga personat që e kanë plotësuar pyetësorin mendojnë se 

përdhunimi është një akt I dëshirës së pakontrolluar  seksuale.  

Sipas profesoreshës së Fakultetit Filozofik - Shkup, mitet dhe stereotipat 

rreth dhunës seksuale nuk lidhen më shpesh nuk janë të lidhur  me 

mungesën e informatave, por me nevojën për të justifikuar dhunën (më 

shpesh) ndaj grave. Ata janë një nga mënyrat më efikase  për të ruajtur 

fuqinë patriarkale dhe kontrollin.  

 

 

 

 

 

2.3 Frekuenca e dhunës seksuale 

Dhuna seksuale mund të ndodhë dhe ndodhet kudo. Hulumtimi ynë 

thekson vendet ku të anketuarit konsiderojnë se më së shpeshti ndodhen 

sulmet seksuale, ngacmimet seksuale, abuzimet seksuale dhe format e 

tjera të dhunës seksuale në Republikën e Maqedonisë. 
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Grafiku 8: Mendimet e personave që e kanë plotësuar pyetësorin online për vendet në të 

cilat mund të ndodhet dhuna seksuale.  

 

 

Rreth 85% mendojnë se rastet e dhunës seksuale më shpesh ndodhen në 

vende që nuk janë të ndriçuara mirë, siç janë bregu, parqet, rrugët e 

errëta në Maqedoni. 

Vetëm 30% e të anketuarve mendojnë se shkollat dhe fakultetet janë 

vende ku shpesh ka raste të dhunës seksuale. 

Sipas përgjigjeve e 60% të numrit të përgjithshëm të personave që e 

kanë plotësuar  pyetësorin online burgjet janë vendi i dytë ku më shpesh 

ka raste të dhunës seksuale. 
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47% besojnë se rastet e dhunës seksuale janë shumë të zakonshme në 

shtëpitë kujdestare, ndërsa 40% mendojnë se rastet e dhunës seksuale 

janë të shpeshta edhe në institucionet psikiatrike. 

Përveç kësaj të anketuarit theksuan  se dhuna seksuale në Maqedoni 

ndodhet edhe në: klinikat gjinekologjike, klinikat stomatologjike, zonat 

rurale, në tualetet publike, në kafenetë etj.   

Sa i përket frekuencës së dhunës seksuale në Republikën e Maqedonisë, 

mendimi dhe besimi i  të anketuarve janë prezantuar në Tabelën 14. 

 Gra Burra Gjithsej 

Shumë shpesh (Çdo ditë) 2421 289 2710 

Shpesh (Një herë në javë) 1632 329 1961 

Rrallë (Një herë në muaj) 334 123 457 

Kurrë (Nuk ka dhunë seksuale) 4 4 8 

 

Më shumë se gjysma, ose 53% e të anketuarve mendojnë se në 

Republikën e Maqedonisë çdo ditë ka raste të dhunës seksual. 38% 

mendojnë se raste të dhunës seksuale ka një herë në javë. Është 

interesante që shumica e të anketuarve meshkuj, përkatësisht 44% e 

ndajnë këtë mendim. 

Vetëm 9% e të anketuarve mendojnë se raste të dhunës seksuale në 

Maqedoni ka një herë në muaj. 

Çështja është vendosur në raport me numrin e përgjithshëm të rasteve 

të dhunës seksuale, të raportuara dhe të paraposrtuara, të rregulluara 

me ligj ose të parregulluara, ose e kanë lënë në interpretacionin e  lirë të 

të  anketuarve.  
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2.4 Raportimi i rasteve të dhunës seksuale 

Pyetësori online gjithashtu përmbante pyetjen "A dhe në çfarë  lloj të 

dhunës seksuale keni qenë të ekspozuar?" 35% e personave të anketuar 

thanë se ishin viktima të ndonjë forme të dhunës seksuale, prej të cilave 

1696 gra dhe 132 burra. 

 

Tabela 15: Përgjigjet e personave që e kanë plotësuar pyetësorin për ekspozimin ndaj 

ndonjë forme të dhunës seksuale  

 
 

Gra Burra Gjithsej 

Ngacmim seksual 
 

1253 91 1344 

Ngacmim seksual në 
vendin e punës 
 

311 29 340 

Sulm seksual 
(përdhunimi) 
 

132 12 144 

Nuk kanë qenë viktimë 
të dhunës seksuale  
 

2974 639 3613 

 

 

 

 

Çdo personi i tretë prej të 

anketuarve ka qenë  viktimë e 

ndonjë forme të dhunës seksuale. 
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Ndarja e të anketuarve - viktima të dhunës seksuale sipas gjinisë 

Nga gjithsej 4391 gra, 1696 gra të anketuara thanë se gjatë jetës së tyre 

ata ishin të ekspozuar ndaj ndonjë forme të dhunës seksuale, që përbën 

39% e numrit të përgjithshëm të grave që e kanë plotësuar  pyetësorin. 

 

Tabela 16: Gratë viktimë e dhunës seksuale  

Lloji i dhunës seksuale  Numri 

Ngacmim seksual 1253 

Ngacmim seksual në vendin e punës 311 

Sulm seksual përdhunim 132 

  

132 gra ose 3% e numrit të përgjithshëm (4391) 

të grave të anketuar thanë kanë qenë të 

përdhunuar. Përveç kësaj, 15 gra theksuan  se 

kishin mbijetuar një përpjekje për përdhunim. 

 

Nga gjithsej 745 burra të anketuar, 132 burra përkatësisht  18% kanë 

përgjigjur se ishin viktima të dhunës seksuale. 12 burra ose 1.6% e numrit 

të përgjithshëm theksuan se kanë qenë të përdhunuar.  

 

69 ose 20% e të miturve u përgjigjën se ishin viktima të ngacmimeve 

seksuale, dhe disa prej tyre gjithashtu edhe me përpjekje për përdhunim.  

 

 
Tabela 17: Burrat viktimë e dhunës seksuale 

Lloji i dhunës seksuale  Numri 

Ngacmim seksual 91 

Ngacmim seksual në vendin e punës 29 

Sulm seksual përdhunim 12 
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Grafiku 9: Përgjigjet e të anketuarve në pyetësorin online 

 
 

Çdo i anketuari i dytë  njeh dikush që ka 

qenë viktimë e ndonjë forme të dhunës 

seksuale. 

 

 

Të anketuarit u pyetën nëse ata ishin viktimë e dhunës seksuale dhe a do 
të kishin thënë dikujt dhe kujt? 

Tabela 18. 

 Gra Burra Gjithsej  

Po  3698 534 4232 

Jo  53 24 77 

Nuk e di 640 187 827 
  

82% e të anketuarve do të kishin thënë dikujt nëse do të ishin viktimë e 
dhunës seksuale, vetëm 1% nuk do të kishin thënë askujt dhe 16% e të 
anketuarve nuk dinë a do të kishin thënë dikujt. 

А njohni dikush që është ose ka qenë 
viktima e shunës seksuale?

PO 40% JO 60%
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Sa i përket kujt do të kishin treguar nëse janë viktima të dhunës seksuale, 

ku ata kanë mundësinë të shënojnë më shumë përgjigje, të anketuarit 

kanë përgjigjur: 

 Grafiku 10. 

Personit që do t’ia tregoni  nëse jeni viktima e dunës

Anëtari i familjes

Shok/shoqe
 

 

Të ndara sipas gjinisë, këto janë përgjigjet e të anketuarve:  

Tabela  19. 

 Gra Burra Gjithsej  
Anëtar i familjes 2755 364 3119 
Shok/shoqe 1268 256 1524 
Partner/partnere 1555 257 1812 

Person profesional 
(Psikolog/Psikoterapeut/ Psikiatër) 

2636 420 3056 

 

Të anketuarit kanë besimin më të madh për ndarjen e përvojës si viktimë 

e dhunës seksuale në familjen. 61% treguan se do ta ndajnë këtë me një 

anëtar të familjes. 59% do të ndajnë se ata ishin viktimë të dhunës 

seksuale me një person profesional (psikolog / psikoterapeut/ psikiatër). 

35% do ta ndajnë këtë me partnerin e tyre. Përqindja më e vogël e të 
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anketuarve, dmth. 29%, do të ndajnë se  ishin viktimë e dhunës seksuale 

me shokun/shoqen e tyre.  

Nëse ata ishin viktima të dhunës seksuale, të anketuarit u pyetën se ku 

do ta kishin raportuar këto janë përgjigjet e tyre: 

 

 

Grafiku11. 

Ku do ta kishin raportuar dhunën 
seksuale?

Në stacion policor Në Qendër për punë sociale Në organizatë joqeveritare

 
 

Disa nga të anketuarit  në vendin për komente shtesë theksuan se ata 

nuk do të kishin raportuar askund sepse nuk kanë besim në institucionet, 

veçanërisht në policinë, ndërsa disa prej tyre i theksuan edhe 

institucionet shëndetësore dhe mediat si një vend ku ata do të 

raportonin dhunën seksuale. 

Një pjesë e komenteve të të anketuarve lidhur me këtë pse nuk do ta 

kishin raportuar  dhunën seksuale në institucionet, të prezantuara  në 

versionin origjinal: 

"Pyetja e rëndë.. Nuk e di se cili nga ata të lartpërmendur do të kishte 

marrë diçka" - një grua e moshës 18-25 vjeç. 
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"Në stacionin e policisë, mendoj se ata thjesht tallen me njerëzit dhe nuk 

veprojnë ashtu siç duhet" - një grua e moshës 36-45 vjeç. 

 

"Nuk i besoj askujt, këtu gruaja që është viktimë dënohet dhe shënohet" 

- një grua 45+ vjeç. 

 

"Kudo, por nëse dikush do të të ndihmojë dhe nëse diçka do të merret 

është një pikëpyetje" - një grua nga e moshës 26-35 vjeç. 

 

"Nuk i besoj institucioneve të propozuara" - një grua 36-45 vjeç. 

 

"Unë mendoj se policia nuk e kryen mirë punën e tyre." - një grua e 

moshës 18-25 vjeç. 

"Një organizatë joqeveritare do ta kem si prioritet duke pasur parasysh 

jo-profesionalizmin e policisë dhe sidomos në çdo qendër të punëve 

sociale" – burrë 18-25 vjeç. 

"Unë ndoshta do të lajmërohem në një telefon ku çështjet e illa 

trajtohen. Unë sigurisht nuk do të raportojë në polici ku zakonisht 

punojnë burrë dhe nuk janë të trajnuar për kompleksitetin e kësaj 

çështjeje "- një grua e moshës 18-25 vjeç. 

 

        __________________________________________________ 

"Unë nuk kam raportuar, për shkak  të 
frikës se mund të shkaktoj probleme më të mëdha: (" 

 

          një grua 26-35 vjeç 

          _________________________________________________ 

 

"Nuk ka institucione të përshtatshme që mund të reagojnë në mënyrë 

adekuate" - një grua 18-25 vjeç. 

 

"Nuk e di. Nga përvojat e mëparshme, nuk i besoj policisë, por për shkak 

të kësaj edhe në institucionet e tjera ". – një vajzë 14-17. 
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"Unë nuk kam raportuar në MK sepse sistemi nuk funksionon. Vetëm e 

kam lëshuar vendin dhe u zhvendosa në një vend në të cilin ngacmimi 

dhe dhuna seksuale janë rreptësishtë të ndaluar dhe të rregulluar në 

kompanitë më të mëdha, ndërsa viktimat marrin mbështetje të plotë 

gjatë tejkalimit të pasojave psikologjike të dhunës seksuale "-. një grua 

26-35 vjeç. 

"Nuk ka asnjë institucion adekuat që me të vërtetë kujdeset për viktimat 

dhe të veprojë në mënyrë të përshtatshme me viktimat e dhunës 

seksuale" - një grua 36-45 vjeç. 

"Format më të sofistikuara të dhunës nuk do të raportohen. Vetëm nëse 

ndiqet me dhunë fizike, përdhunimi, e kështu me radhë. Dhe në qoftë se 

shefi tregon shaka të përditshme pa shije dhe të turpshme dhe mendon 

se është interesante për të bërë insinuata seksuale, ku duhet ta 

raportojmë atë? Ne do të dalim budallenj dhe naive. Ndërsa me gratë 

dhe vajzat e tyre të sillet dikush kështu nuk i pëlqen .. "- një grua 36-

45vjeç. 

"Nuk e di, por në polici, sigurisht jo, nuk kam besim se nëse unë ose 

dikush do të tregojë diçka në polici, do të bëhej diçka ose do të kishte 

ndihmuar. Nuk funksionon te ne në mënyrën se si duhet të jetë "- një 

grua 26-35 vjeç. 

"Unë nuk e di nëse ndonjë nga të lartpërmendurat nëse do të bëjë 

ndonjë gjë nëse iu raportohet një rast të tillë në vendin tonë, unë 

mendoj se këtu lidhjet do të luajnë një rol të madh,  kush ishte, çfarë 

ishte, unë e njoh, menjëherë me telefonat , vëlla merre këtë avokat dhe  

kjo kështu  ndodhi, kështu do të tregosh në gjykatë, kështu që avokati i 

përgatitur ekspert për këto raste me lidhje të mëdha në gjykatë tregon se 

si të veprohet dhe në fund mos i bëhet asgjë askujt. Kështu që unë 

sinqerisht nuk e di ku do ta kisha bërë raportimin ...: (("-një grua 36-45 

vjeç. 

*********************************************************** 
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Nga fokus grupi me organizatat joqeveritare që ofrojnë servise për 

viktimat e dhunës në familje, mësuam se në serviset për viktimat e 

dhunës që ofrojnë mbështetje psikosociale rrallë vijnë viktima të dhunës 

seksuale, dmth.  rrallë tregojnë se e kanë përjetuar atë. 

Viktimat që vijnë në qendrat shelter zakonisht nuk njohin përdhunimin 

në martesë dhe ndalimin e përdorimit të mjeteve kontraceptive si dhunë 

seksuale. Më shpesh, viktimat raportojnë vetëm dhunë fizike. 

Viktimat që lajmërohen në linjat e lira SOS ndajnë vetëm dhunën 

seksuale që kanë përjetuar për t'i lehtësuar. Megjithëse edhe pse atyre u 

jepen udhëzime se ku duhet të raportojnë dhe çfarë të bëjnë më pas, ata 

rrallëherë e raportojnë  atë, sepse nuk besojnë institucioneve - siç thonë 

ata. Viktimat nuk e njohin ngacmimin seksual si po aq të rrezikshëm dhe 

të tmerrshëm sa dhuna fizike apo përdhunimi. Në pjesën më të madhe, 

kur viktimat raportojnë një formë dhune, kjo pasohet nga lloje të tjera të 

dhunës. 

Nga Intervista me gjinekologun e Klinikës për Gjinekologji dhe  obstetrike 

- Shkup janë marrë këto informata: Klinika për Gjinekologji në Shkup 

punon me viktimat e dhunës seksuale, kur bëhet fjalë për dhunë 

seksuale, fizike dmth. përdhunim, dhe kur ka lëndime fizike gjatë sulmit 

seksual apo gjatë përpjekjes për sulm seksual (përdhunimi). Në raport 

me evidentimin e të viktimave të përdhunimit dhe formave të tjera të 

dhunës seksuale në Klinikën për Gjinekologji dhe obstetrike nuk janë në 

gjendje për të bërë evidencë  sepse ata nuk vendosën nëse është 

përdhunimi / dhuna seksuale apo jo. Gjegjësisht, gjinekologu jep vetëm 

një pasqyrë mjekësore dhe sanon lëndimet nëse ekzistojnë. Ekspertiza a 

është dikush viktime e dhunës seksuale është puna e mjekësisë ligjore. 

Në raport me  protokollet për punë me viktimat e dhunës seksuale ishte 

marrë një informatë se  ekzistojnë ose duhet të përdoret Udhëzuesin e 

Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Menaxhment klinik të 

viktimave të përdhunimit, duke i përshkruar hapat specifike për veprimin 

e  personelit shëndetësor me viktimat e përdhunimit . Mendimi i 

gjinekologut në intervistën  është se punonjësit e shëndetësisë nuk janë 
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të trajnuar për të vepruar në përputhje me rrethanat, por në drejtim për 

të mbrojtur viktimën nga ri-viktimizimi dhe në këtë mënyrë të sigurojnë 

dëshmi në mënyrë adekuate  dhe me kohë. Përvoja tregon se edhe në 

rastet kur nuk ka dyshim se bëhet fjalë për përdhunim viktima dërgohet 

për kontroll gjinekologjik, veprimi joadekuat çon në shkatërrimin e 

dëshmive. Nëse viktima raporton përdhunim dhe nëse veprohet 

gabimisht, rasti humbet. 

Shumë shpesh gjinekologët refuzojnë të punojnë me viktima të 

mundshme të dhunës seksuale për shkak të mungesës së protokolleve 

për veprim dhe për shkak të vetëdijes së tyre për paaftësinë të veprojnë 

dhe për shkak të frikës për të mos bërë një gabim dhe të përfundojnë  në 

gjykatë - thotë punonjësi i GJOB. 

Sa i përket raportimit të dhunës seksuale nga ana e punonjësve të 

shëndetësisë, ata kanë detyrimin të raportojnë rastet e dhunës në 

familje. Kur bëhet fjalë për viktimat e përdhunimit, sipas Udhëzuesit për 

Menaxhment klinik të viktimave të përdhunimit duhet të sigurohen 

dëshmi dhe rasti ngrihet vetëm nëse viktima jep leje. Punonjësit në 

shëndetësi  informojnë viktimën se cila është dobia e sigurimit të 

dëshmive, për ngritjen eventuale të një rasti në të ardhmen. Jo rrallë, 

viktimat e përdhunimit janë të frikësuar dhe nuk kanë mundësi të 

paraqesin të njëjtën gjë në momentin kur ka ndodhur, prandaj është e 

rëndësishme që të mundësohen dëshmitë. 

Nga intervista me një punonjës të Qendrës për Punë Sociale, mësojmë se 

në këtë institucion më shpesh paraqiten raste të dhunës në familje dhe 

për ta ka një protokoll sipas të cilit ata veprojnë. Shumë janë pak janë 

rastet në të cilat viktimat e dhunës seksuale kanë kërkuar ndihmë nga 

këto shërbime, por ndonjëherë ndodh që viktimat që raportojnë  dhunën 

në familje gjatë procedurës të pranojnë se gjatë martesës kanë qenë të 

ekspozuar ndaj dhunës seksuale. Zakonisht, nëse viktima e dhunës 

seksuale është një fëmijë, atëherë angazhohen serviset e Qendrave për 

punë sociale, të cilët viktimës I  ofrojnë këshillime psikosociale dhe 

mbështetje. 
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Raportimi i ngacmimeve seksuale në vendin e punës 

 

Nga Intervista me avokaten në lidhje me paraqitjen e ngacmimit seksual 

në vendin e punës kemi mësuar se një pjesë e viktimave heshtin dhe 

durojnë ngacmimin seksual në vendin e punës, pjesa tjetër nuk janë  të 

vetëdijshme se ata janë viktima të ngacmimeve. Sipas saj shumë rrallë, 

gati asnjëherë,  ndodhet që viktimat të kërkojnë mbrojtje ligjore për 

ngacmimin seksual në vendin e punës, shpesh nga frika që të mos e 

humbin vendin e punës së tyre, nga frika të mos akuzohen  se provokuan 

aktin dhe nga frika e reagimit të mjedisit. 

 

Ekspertët ligjorë besojnë se Ligji për mbrojtjen nga ngacmimi në vendin e 

punës ka disa dobësi që janë përcaktuar gjatë zbatimin e tij. Viktima 

është ajo që ngre procedurën para punëdhënësit i cili është përfaqësues 

ligjor në vendin e punës ku punon viktima dhe nëse punëdhënësi është 

autori i ngacmimit seksual (që në shumicën e rasteve është), viktima 

duhet para tij ta ngre procedurën. Ka edhe raste në të cilat këtë 

procedurë mund të anashkalohet, por kjo procedurë përsëri kryhet në 

pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune dhe Ligjin për mbrojtje nga 

ngacmimi në vendin e punës. 

 

Për më tepër, ajo beson se procedura për paraqitjen e ngacmimit seksual 

në vendin e punës është problematike për sa i përket nevojës nga një 

dëshmitar nga vendi I punës që do të dëshmojë aktin e ngacmimit 

seksual. Ngarkimi i dëshmimit është një rrethanë  e vështirë gjatë  

ngacmimit seksual sepse më shpesh nuk ka dëshmitarë, nuk ka dëshmi, 

kështu që viktimat shkojnë në ekspertizë psikologjike, ku një mjek 

specialist duhet të përcaktojë a kanë pësuar ndonjë lloj të ngacmimit. 

Ngarkimi I dëshmimit në vend mbi viktimën duhet të jetë mbi autorin e 

ngacmimeve seksuale. 
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2.5 Raportimi i mediave mbi rastet e dhunës seksuale 

 
Në këtë hulumtim, ishin shqyrtuar raportet e mediave lidhur rasteve të 

dhunës seksuale në Republikën e Maqedonisë në periudhën nga viti 2012 

deri në gjysmën e parë të vitit 2017. Mund të konkludohet se 90% e 

njoftimeve dhe raporteve për rastet e  dhunës seksuale, më shpesh 

përdhunim, ndodhin vetëm kur viktima është fëmijë / i mitur nën 

moshën 14 vjeç, dmth. kur bëhet fjalë për rastet e pedofilisë dhe / ose në 

rastet e incestit , dmth. përdhunim brenda familjes. 

 

Në rastet e rralla kur publikohet dhunën seksuale ndaj një vajze / gruaje 

titujt që i shkruajnë janë sensacional, josenzibile pa empati ndaj viktimës, 

dhe tekstet aludojnë viktimës si fajtor për dhunën seksuale. Tema 

kryesore e përpunimit në tekstet e tyre ka qenë  se si viktima ishte e 

veshur në kohën e sulmit seksual, në të cilën kohë të natës ka ecur nëpër 

rrugët, pavarësisht nëse ajo ka qenë nën ndikimin e alkoolit, e kështu me 

radhë. Më shpesh, të dhënat mbi autorin e dhunës seksuale janë 

objektive. 

Sensacionalizmi i mediave mund të vërehet edhe në numrin e madh të 

rasteve të raportuara të dhunës seksuale që ndodhin në botë, siç 

përdhunimi në grup, seks skandalet e politikanëve dhe figurave të tjera 

publike, përdhunimi nga ushtarët etj. 

 

Mediat luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ngritjen e vetëdijes së 

qytetarëve për ekzistencën e dhunës seksuale në Maqedoni. Duke 

publikuar vetëm raste të dhunës seksuale ndaj vajzave dhe grave të 

rritur, kur ajo ndodh në vende të tjera të botës, duke bërë diçka që është 

larg për qytetarët dhe e prezantojnë dhunën seksuale si diçka që ndodh 

vetëm në vende të tjera të botës, jo te ne . 

Me aludimin e viktimës si fajtor për dhunën seksuale që i është ndodhur, 

inkurajon lexuesit / shikuesit për të kërkuar fajin në viktimën e dhunës 

seksuale, jo në autorin. 



57 

 

KAPITULLI  III 

Konkluzionet e e përgjithshme   

Konkluzionet e përgjithshme   

1. Në legjislacionin maqedonas janë përfshirë vetëm pjesërisht 

format e dhunës seksuale. Përkatësisht, përdhunimi dhe 

prostitucioni i detyruar njihen si vepra penale. Llojet e tjera të 

dhunës seksuale të tilla si abuzimi seksual dhe të gjitha aktet që i 

përfshin nuk janë të përcaktuara qartë dhe është lënë në 

interpretimin e lirë të gjykatës dhe prokurorisë. Vendimi për atë 

çfarë përfshihet në termin "akt seksual", si dhe peshën e tij, sillet 

nga prokuroria. Mungesa e termit "akt seksual" gjithashtu çon në 

mosnjohjen e të gjitha akteve që nënkuptojnë dhunë seksuale 

 

2. Përdhunimi në lidhje intime me partner ose dhuna në familje nuk 

është parashikuar si një vepër e veçantë, dhe as nuk 

konsiderohet si një rrethanë e vështirë.  

 

3.  Rregullimi i dhunës seksuale në kuadër të Ligjit për parandalim, 

ndalim dhe mbrojtje nga dhuna në familje përsëri nuk është 

sqaruar mjaft dhe përcaktimi është shumë i përgjithshëm, duke e 

lënë hapësirën për interpretim të lirë që varet nga njohuritë dhe 

senizibilizimi i gjykatës. Prandaj, është e mundur që viktima të 

mos marrë mbrojtjen adekuate nga Qendra për punë sociale. 

 

4. Nga format e tjera të dhunës seksuale, ngacmimi seksual në 

vendin e punës është i rregulluar me Ligjin e marrëdhënieve të 

punës dhe Ligjin për mbrojtjen nga ngacmimi në vendin e punës, 

edhe pse ka mungesa në këto vendime ligjore, veçanërisht lidhur 

me mbrojtjen e viktimave dhe sigurimin e ndihmën dhe 

mbështetjen e duhur. 
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5. Asnjëra nga format e dhunës seksuale nuk njihet si një formë e 

dhunës me bazë gjinore ndërsa gratë dhe vajzat nuk njihen ose 

trajtohen si një kategori e rrezikuar.  

6. Ligjet nuk janë bërë nga perspektiva e viktimës dhe nuk janë 

mjaftë senzibilizuar.  

7. Në nivel kombëtar, ende nuk ka servise  të specializuara për 

ofrimin e ndihmës dhe mbështetjes së viktimave të dhunës 

seksuale. Ka një njoftim për hapjen e tre qendrave të krizës  dhe 

një Qendre për strehimin e viktimave të dhunës seksuale. 

 

 

Konkluzione nga intervista dhe fokus grupet 

8. Viktima mund të marrë ndihmën dhe mbështetjen në organizatat 

e qytetarëve, por në këtë sektor nuk ka servise të specializuara 

për këtë formë të dhunës me bazë gjinore, përkatësisht 

mbështetjen më shpesh e ofrojnë organizatat të cilat janë të 

fokusuara kryesisht në mbrojtjen e grave viktima të dhunës në 

familje. 

9. Nga aspekti i senzibilitetit  të institucioneve, ne kemi pak ose 

aspak njohje për të gjitha format  e dhunës seksuale ndaj grave. 

Dhuna seksuale si një formë e veçantë njihet më së shpeshti kur 

bëhet fjalë për abuzimin e fëmijëve. 

10. Statistikat me të cilat disponon MBP janë vetëm në lidhje me 

numrin e veprave penale të kryera dhe numrin e autorëve, por jo 

viktimat. Kjo metodë e mbledhjes së të dhënave statistikore 

është e papërshtatshme dhe nuk jep pasqyrën e gjendjes me 

dhunën seksuale në Maqedoni. Situata është e ngjashme me 

institucionet e tjera. Gjegjësisht, as Prokuroria Publike as gjykata 

nuk mbajnë statistika të ndara sipas gjinisë, prandaj ekspozimi 
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më i madh i grave dhe vajzave në forma të ndryshme të dhunës 

seksuale nuk është i dukshëm. 

11.  Punonjësit e shëndetësisë nuk janë të edukuar dhe të informuar 

në mënyrë të mjaftueshme për protokollet ekzistuese për 

trajtimin e viktimave të dhunës seksuale dhe prandaj shpesh 

tërheqin dhe reagojnë në mënyrën e duhur. 

12.  Joprofesionalizmi, josenzibiliteti dhe trajnimi i pamjaftueshëm i 

punonjësve të policisë janë një nga pengesat për paraqitjen  e 

rasteve të dhunës seksuale. 

13. Në MPPS ekzistojnë protokolle për trajtimin e viktimave të 

dhunës në familje dhe Protokoll për trajtim në rastet e abuzimit 

të fëmijëve, por nuk ka protokolle për trajtimin e viktimave të 

dhunës seksuale. 

14.  Përdhunimi në martesë nuk njihet në mënyrë të mjaftueshme, 

edhe pse shumica e viktimave të përdhunimit që vijnë në 

Klinikën për gjinekologji dhe obstetrikë thonë se autori është 

partneri  / bashkëshorti i tanishëm. 

15. Në serviset e viktimave të dhunës seksuale që ofrojnë  

mbështetje psikosociale rrallë vijnë viktima të dhunës seksuale 

dmth. rrallë tregojnë se e kanë përjetuar atë. 

16. Viktimat që vijnë në qendrat shelter zakonisht nuk i njohin 

përdhunimin në martesë dhe ndalimin e përdorimit të mjeteve 

kontraceptive si dhunë seksuale. Më shpesh, viktimat raportojnë 

vetëm dhunë fizike. 

17.   Viktimat që lajmërohen në linjat falas SOS ndajnë vetëm 

dhunën seksuale që kanë përjetuar, por nuk janë të gatshëm ta 

raportojn; për shkak të mosbesimit në institucionet. Viktimat nuk 

e njohin ngacmimin seksual si një formë të dhunës, siç i njohin 

dhunën fizike ose përdhunimin. 
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18.  Puna seksuale është e kriminalizuar në Maqedoni dhe ky është 

një faktor kufizues në raportimin e dhunës seksuale nga ana e 

punonjësve të seksit 

19.  Numri më i madh i autorëve të dhunës seksuale ndaj punonjësve 

të seksit janë në fakt oficerët e policisë që keqpërdorin detyrën e 

tyre zyrtare dhe fuqinë që ia jep profesioni. Oficerët e policisë 

kryejnë dhunën seksuale ndaj punonjësve të seksit më shpesh 

nën kërcënime që ata do t’i arrestojnë  nëse nuk e marrin 

shërbimin  seksual. 

Konkluzionet nga pyetësori online 

20. Forma më e njohur e dhunës seksuale është një sulm seksual nga 

një person i njohur / i panjohur (përdhunimi). 

 

21. Përdhunimi dhe detyrimi me forcë për marrëdhënie seksuale në 

një lidhje intime me partnerin  njihet  si një formë e dhunës 

seksuale. 

 

22. Ngacmimi seksual dhe format e tij të ndryshme janë më pak të 

njohura nga publiku i gjerë si dhunë seksuale. As viktimat as 

përdhunuesit nuk njohin ngacmimin seksual, veçanërisht kur 

ndodhet në hapësirat publike. 

 

23. Ngacmimi seksual ku ka kontakt fizik midis autorit dhe viktimës 

përkatësisht  prekjet e padëshiruara janë më të  njohur si një 

formë e ngacmimit seksual. 

24. Gjithnjë e më shumë njihet ngacmimi seksual në internet ose 

nëpërmjet rrjeteve sociale si një formë e dhunës seksuale.  

25. Ngacmimi seksual raportohet shumë rrallë, veçanërisht në polici, 

për shkak të mosbesimit në institucionet. 
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26. Ngacmimi seksual në vendin e punës, edhe pse është një formë e 

njohur e dhunës seksuale, nuk raportohet në mënyrë të 

mjaftueshme për shkak të frikës së viktimës për pasojat e 

mundshme (humbja e vendit të punës). 

27. Qasja e oficerëve të policisë është dekurajuese dhe i dekurajon 

viktimat për raportimin e dhunës seksuale, veçanërisht në 

mjediset më të vogla. 

28. Ndërmjet popullsisë së përgjithshme, ende në masë të mëdha 

dominojnë mendimet stereotipe që një  pjesë e përgjegjësisë për 

sulmin seksual ia hedh viktimës. 
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Mitet dhe faktet për dhunën seksuale 

MITET
17

 FAKTE 

Gratë / vajzat në shumicën e 
rasteve thonë se janë 
përdhunuar për të mbrojtur 
reputacionin e tyre 

Statistikat në Shtetet e Bashkuara thonë se 
vetëm 2% e përdhunimeve të raportuara  ishin të 
rreme. Kjo është një justifikim tipik që e përdorin 
përdhunuesit për ta poshtëruar dhe frikësuar 
viktimën e përdhunimit. 

Çdo grua / vajzë duhet të marrë 
përgjegjësinë për të 
parandaluar     
përdhunimin e saj të 
mundshëm. 

Vetëm autori është përgjegjës për përdhunim. 
Viktima nuk është ajo që provokon përdhunimin. 
Këto bindje prodhojnë frikën, turpin dhe 
ndjenjën e fajit te viktimat e dhunës seksuale, 
kështu që ata shmangin raportimin vetëm për të 
mos u dënuar dhe akuzuar nga ana e shoqërisë 
për atë që ka ndodhur me ta. 

Një grua / vajzë që del vet gjatë 
natës ose është e veshur në 
mënyrë provokuese vendoset 
në një pozitë të përdhunohet  

Pa pëlqimin e të dy palëve, akti seksual është 
përdhunim, pavarësisht rrethanat në të cilat 
ndodhet. Përqindja më e madhe e përdhunimeve 
bëhet nga persona të njohur për viktimën, edhe 
gjatë ditës edhe gjatë natës. Sjellja e viktimës ka 
shumë pak lidhje me dhunën që është kryer 
kundër saj. Mënyra e veshjes dhe e pamjes nuk 
ndërlidhet me zgjedhjen e përdhunuesit se kush 
do të jetë viktimë. 

Burrat nuk mund të 
përdhunohen. 

Burrat dhe gratë bëhen viktima për arsye 
identike: nevoja e sulmuesit për të poshtëruar 
dhe nënshtruar. Rreth 5-10% e viktimave të 
dhunës seksuale janë burra. 

Përdhunimi është pasojë e një 
dëshire seksuale të 
pakontrolluar. 

Përdhunimi nuk është vullnetar dhe realizohet 
me detyrim, me kërcënim ose me përdorimin e 
forcës fizike. Përdhunimi është një akt i 
qëllimshëm z të dhunës dhe paraqet një 
manifestim i fuqisë, kontrollit dhe dominimit, por  
jo i zgjimit seksual ose dëshirës së pakontrolluar. 

 

 

 

                                                 
17 Kening N.2011, Dhuna: perspektivs gjinore, Shkup 
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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. 

 

https://rm.coe.int/16800d383a

