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Mirënjohje
Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) falënderon të gjithë përfaqësuesit e institucioneve dhe
organizatave të cilët kontribuan me kohën e tyre gjatë zhvillimit të këtij monitorimi. Ekipi kërkimor i
RrGK-së, Adelina Berisha, Dardan Hoti, Ardian Batusha dhe Diellëza Rama, punuan pa u lodhur për të
realizuar, transkriptuar dhe analizuar intervistat me institucionet. Genta Ramadani dhe Miranda Avdullahu
ndihmuan me transkriptimin. Personeli i RrGK-së ka ofruar përkrahje të vazhdueshme: Igballe Rogova,
Zana Rudi, Besa Shehu, Iliriana Banjska, Gresa Rrahmani dhe Nertila Qarri-Gërguri. Rrjeti Ballkanik i
Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) dhe monitoruesit e tij kanë qenë partnerë të rëndësishëm, të cilët
zhvilluan monitorime në gjithë Kosovën për tre muaj: Kreshnik Gashi, Blerta Ibërdemaj, Arita Gërxhaliu,
Agita Muhadri, Bahrie Sadiku, Genc Kadriu, Kastriot Berisha, Lekë Muçaj, Petrit Kryeziu, Labinot
Leposhtica dhe Shkodran Nikçi. Recensentët e BIRN-it, Ariana Qosaj-Mustafa dhe Lina Andeer-i, dhanë
komente të vlefshme lidhur me draftin e raportit. Ky monitorim nuk do të ishte realizuar pa mbështetjen
e Agjencisë Austriake për Zhvillim.

Akronimet
BIRN
CEDAW
EECARO
EULEX
GPS
IAP
IML
KPK
LGBTQI
MV
NJHDHF
OJQ
OKB
OSHC
PSV
QAP
QPS
RrGK
SKMDHF
SHKK
UNDP
UNFPA
UNICEF
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Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese
Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave
Zyra rajonale e UNFPA-së për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore
Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë
Sistemi Global i Pozicionimit
Institucioni i Avokatit të Popullit
Instituti i Mjekësisë Ligjore
Kodi Penal i Kosovës
Lesbike, Gej, Biseksualë, Transgjinorë, Kuiër, Ndërgjinor
Mbrojtës i Viktimave
Njësitë për Hetimin e Dhunës në Familje
Organizatë Joqeveritare
Organizata e Kombeve të Bashkuara
Organizatë e Shoqërisë Civile
Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje në Kosovë
Qendra për Aftësim Profesional
Qendra për Punë Sociale
Rrjeti i Grave të Kosovës
Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe
Plani i Veprimit 2016-2020
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullatën
Fondi për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara

Përmbledhje ekzekutive
Në dhjetor të vitit 2016, Kosova miratoi “Strategjinë e dytë kombëtare për mbrojtje nga dhuna
në familje dhe planin e veprimit për periudhën 2016-2020” (SKMDHF). Që prej asaj kohe, janë
ndërmarrë disa nisma me të cilat është synuar të ngrihet kapaciteti i institucioneve publike për ta zbatuar
këtë dokument dhe të caktohen përgjegjësitë e tjera ligjore në lidhje me dhunën në familje. Edhe pse
ngacmimi seksual është diskutuar më shumë në sferën publike gjatë viteve të fundit, forma të tjera të
dhunës me bazë gjinore, sidomos dhuna seksuale, vazhdon të mbetet, në pjesën më të madhe, e pa
diskutuar dhe e pa hulumtuar sa duhet.
Për këto arsye, mes gushtit dhe nëntorit të vitit 2017, Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) dhe
Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) monitoruan shkallën e zbatimit të kuadrit përkatës ligjor
nga ana e institucioneve që mbajnë përgjegjësi ligjore për mbrojtjen e personave që kishin vuajtur nga
dhuna me bazë gjinore. Me këtë monitorim u synua gjithashtu që të shqyrtoheshin çfarëdo lloj ndryshimi
që mund të kishte ndodhur deri më sot që prej hulumtimit të vitit 2015 të RrGK-së lidhur me pikëpamjet,
ndërgjegjësimin dhe rezultatet e punës të institucioneve që merren me rastet e dhunës me bazë gjinore,
si dhe të vlerësohej zbatimi i SKMDHF-së. Në këtë raport përmblidhen gjetjet e nxjerra mbështetur mbi
të dhënat e monitorimit, intervistat me 84 përfaqësues të institucioneve përkatëse dhe shqyrtimin e të
dhënave sasiore.
Ruajtja e pamjaftueshme e sekretit, fajësimi i viktimave dhe përpjekjet për pajtim familjar
vazhdojnë të mbeten tema mbizotëruese. Krahas kësaj, pjesa më e madhe e institucioneve vazhdojnë t’i
“pajtojnë” familjet, madje edhe në rastet kur ka pasur krime, edhe pse këto raste duhet të ndiqen
penalisht sipas detyrës zyrtare, ndërkohë që këshillimi nuk është pjesë e rolit apo përgjegjësive të pjesës
më të madhe të institucioneve. Të intervistuarit vinin në dukje herë pas here, në mënyrë të përsëritur,
se përfshirja e dhunës në familje në kuadrin e Kodit Penal të Kosovës do të mund të zgjidhte disa prej
këtyre çështjeve, do të përmirësonte reagimin e drejtësisë dhe do të lehtësonte qasjen në të.
Për sa u takon institucioneve specifike, në rastet në procedim e sipër, të cilat u monitoruan nga
RrGK-ja dhe BIRN-i, policia, kryesisht Njësia për Hetimin e Dhunës në Familje, dukej se në përgjithësi
ishte e vetëdijshme për rolin dhe përgjegjësitë që kishte lidhur me rastet e dhunës në familje. Policia nuk
kishte njohuri të mjaftueshme lidhur me ngacmimin seksual dhe format e tjera të dhunës seksuale.
Megjithatë, RrGK-në nuk e lejuan të intervistonte punonjës të policisë apo të monitoronte nga afër punën
e tyre, çka do të thotë se në këtë raport ka qenë e pamundur të paraqiten përfundime lidhur me ndonjë
ndryshim që mund të ketë ndodhur në trajtimin që i bën policia rasteve të dhunës me bazë gjinore.
Të gjitha prokuroritë themelore kanë caktuar prokurorë që janë të profilizuar në trajtimin e
rasteve të dhunës me bazë gjinore. Megjithatë, ata merren me raste të natyrave të tjera, gjë që
ndonjëherë i pengon t’u japin përparësi këtyre rasteve. Prokurorët shpesh nuk arrijnë të mbledhin prova
në mënyrë të menjëhershme kur viktimat “e lëshojnë” rastin. Edhe pse rezultatet e punës janë
përmirësuar, disa prokurorë vazhdojnë të mos jenë të informuar sa duhet lidhur me dhunën me bazë
gjinore, shkaqet e saj, kuadrin ligjor përkatës dhe qasjen e duhur. Mbrojtësit e viktimave (MV), të cilët u
monitoruan dhe që punojnë në kuadrin e prokurorive, dukej se i përmbushnin përgjegjësitë në pajtim me
kuadrin ligjor.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka filluar të caktojë gjyqtarë të çështjeve penale në të gjitha Gjykatat
Themelore, të cilët janë të specializuar për rastet e dhunës me bazë gjinore. Disa prej tyre janë trajnuar.
Megjithatë, kjo nismë duket se ka mbetur në vend. Edhe gjykatat e çështjeve civile kanë caktuar gjyqtarë
të specializuar për shqyrtimin e rasteve të dhunës në familje. Edhe pse ecuria e gjyqtarëve të gjykatave
penale e civile është përmirësuar në aspektin e dhënies përparësi të rasteve të dhunës në familje si shkelje
të të drejtave të njeriut, disa gjykatës vazhdojnë të mos kenë njohuri të mjaftueshme lidhur me dhunën
në familje. Shumë prej tyre nuk e kuptojnë mirë ngacmimin seksual dhe format e tjera të dhunës seksuale.
Disa gjykatës vazhdonin të fajësonin viktimat për krimet që ato kishin pësuar. Gjithashtu, ata thanë se
familjet me shumë kurora në një shtëpi dhe mungesa e programeve të rehabilitimit për autorët e veprave
penale ua bëjnë të vështirë gjykatësve të caktojnë masa të ndryshme në urdhrat për mbrojtje. Në
veçanti, urdhrat e mbrojtjes mund të përdoren vetëm në rastet e dhunës në familje.
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Gjykatat nuk kanë mjaftueshëm masa paralajmëruese lidhur me sigurinë e viktimave, me qëllim që të
shmangen riviktimizimi dhe ritraumatizimi. Ndonëse disa punonjës socialë në Qendrat për Punë Sociale
(QPS) ishin të kualifikuar, të tjerët nuk kishin kompetenca, madje as për SKMDHF-në. Mungesa e
financimeve të nebojshme nga ana e komunës bën që puna e tyre të vazhdojë të jetë e minuar. Në
kuadrin e kompetencave të tyre për të mbrojtur interesat në të mirë të fëmijëve, disa punonjës socialë
vazhdojnë t’i japin përparësi mirëqenies ekonomike të fëmijëve ndaj mirëqenies fizike dhe psikologjike,
duke u dhënë gjykatave këshilla për t’ua dhënë të drejtën e kujdestarisë ndaj fëmijës autorëve të
dhunës. Kjo lë të kuptohet se opsionet e tjera – p.sh. pagesa ndaj viktimës e detyrimit ushqimor nga ana
e autorit të veprës me qëllim që ata të mund të kujdesen për fëmijët e tyre– nuk merren parasysh aq sa
duhet.
Në veri mungojnë strehimoret për personat lesbike, gej, biseksualë, transgjinorë, kuiër dhe
intergjinor (LGBTQI). Strehimoret nuk kanë financime të qëndrueshme e të mjaftueshme. Vonesa në
ndarjen e fondeve nga ana e qeverisë dhe keqmenaxhimi i fondeve nga disa strehimore, ka bërë që
strehimoret të mbyllen, gjë që i ekspozon viktimat ndaj rrezikut të recidivizmit. Mbikëqyrja e duhur e
Departamentit të Mirëqenies Sociale ka qenë e pamjaftueshme. Vazhdon të ketë mungesë të
programeve të riintegrimit, strehimit social dhe mundësive për sigurimin e pavarësisë ekonomike.
Personat në institucione arsimore dhe shëndetësore vazhdojnë të mos kenë njohuri lidhur me
format e ndryshme të dhunës me bazë gjinore. Këto institucione ende nuk kanë sisteme funksionale për
gjurmimin, referimin dhe raportimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore. Nuk janë realizuar trajnime të
përshtatshme, në pajtim me SKMDHF-në.
Shërbimi Korrektues dhe ai i Provës, respektivisht, nuk kanë trajnim të mjaftueshëm, ekspertizë
dhe, kësisoj, as programe lidhur me rehabilitimin dhe riintegrimin e autorëve të veprave penale.
Pavarësisht se lidhur me këtë çështje ekziston një planprogram mësimor specifik për këtë profesion,
zyrtarët e punësimit dhe punonjësit e Qendrave të Aftësimit Profesional (QAP) në përgjithësi nuk i
njohin përgjegjësitë e tyre ligjore dhe qasjen që duhet të marrin kur ndihmojnë personat që kanë
vuajtur nga dhuna me bazë gjinore.
Në fund të raportit do të paraqiten disa rekomandime specifike për secilin institucion.
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Hyrje
“Dhunë me bazë gjinore” është çdo dhunë që ushtrohet kundër një personi për shkak të gjinisë
së tij/saj. Zakonisht, ky term i referohet burrave të cilët ushtrojnë dhunë ndaj grave. Prandaj, termat
“dhunë me bazë gjinore” dhe “dhunë kundër grave” përdoren në vend të njeri-tjetrit, ku termi “dhunë
kundër grave” i referohet dhunës që ushtrohet ndaj grave për shkak se janë gra. Edhe pse disi më pak e
zakontë, termi “dhunë me bazë gjinore” mund t’i referohet edhe dhunës kundër burrave për shkak se
janë burra, siç janë rastet e dhunës së ushtruar kundër djemve për t’i bërë ata të “sillen si burrat” ose
rastet e dhunës seksuale kundër burrave gjatë konflikteve apo në burgje. Ky term mund t’i referohet
edhe dhunës kundër personave transgjinorë për shkak të identitetit të tyre gjinor, domethënë mënyrës
së tyre personale se si e shohin përkatësin e tyre gjinore, gjë të cilët ushtruesit e dhunës mund të mos e
konsiderojnë si “shoqërisht të pranueshme”.
Në këtë raport, përqendrohemi te dhuna kundër grave sepse është e qartë se është forma më
e zakonshme e dhunës me bazë gjinore në Kosovë e më gjerë. Në “Deklaratën për eliminimin e dhunës
ndaj grave”, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB) pranon se:
dhuna ndaj grave është shprehje e marrëdhënieve historikisht të pabarabarta të pushtetit midis
burrave dhe grave, e cila ka çuar në dominimin mbi to dhe diskriminimin ndaj grave nga ana e
burrave dhe në pengimin e përparimit të plotë të grave, dhe se dhuna ndaj grave është një prej
mekanizmave kryesore sociale me anë të të cilave gratë detyrohen të mbajnë pozita nënshtrimi
në raport me burrat.1
Krahas kësaj, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së vuri në dukje se grupe të caktuara të grave mund të
jenë “veçanërisht të cenueshme nga dhuna”, duke marrë parasysh pozitat e tyre në shoqëri. Të tilla grupe
janë: “gratë që bëjnë pjesë në grupe minoritare, indigjenet, refugjatet, emigrantet, gratë që jetojnë në
zona rurale apo komunitete të largëta, gratë e varfra, gratë në institucione apo të burgosura, vajzat, gratë
me aftësi të kufizuara, të moshuarat dhe gratë që ndodhen në zona të konflikteve të armatosura”. Më
tej, Asambleja e Përgjithshme ka theksuar se dhuna ndaj grave është shkelje e të drejtave të njeriut dhe
“një prej mekanizmave kryesorë socialë përmes të cilave gratë detyrohen të mbajnë pozita të
nënshtruara në raport me burrat. Dhuna ndaj grave përbën një pengesë për arritjen e barazisë, zhvillimit
dhe paqes”. Kohët e fundit, me Konventën e Stambollit të Këshillimit të Evropës u vu në dukje rëndësia
e “njohjes së natyrës strukturore të dhunës ndaj grave si dhunë me bazë gjinore, dhe se dhuna ndaj grave
është një prej mekanizmave kryesorë socialë përmes të cilave gratë detyrohen të mbajnë pozita
nënshtrimi në raport me burrat”.2 Në këtë mënyrë, me anë të kësaj konvente është njohur dhe pranuar
fakti se dhuna ndaj grave është strukturalisht e ndryshme nga dhuna ndaj burrave.
Që prej vitit 1993, organet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë pranuar se dhuna ndaj
grave përbën shkelje të të drejtave të njeriut, pavarësisht nëse kryhet në sferën publike apo private. Në
pajtim me “Konventën e OKB-së për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimin ndaj grave”
(CEDAW), të cilën Kosova e ka bërë pjesë të Kushtetutës së vet, shtetet kanë përgjegjësinë të marrin
të gjitha masat e nevojshme për të eliminuar dhunën, duke përfshirë marrjen e sanksioneve ligjore,
mjeteve civile, masat parandaluese (siç janë fushatat për rritjen e ndërgjegjësimit dhe edukimin) dhe masat
mbrojtëse (p.sh. shërbime mbështetëse për viktimat).3
1

Asambleja e Përgjithshme, Deklarata për eliminimin e dhunës ndaj grave, Rezoluta nr. 48/104 e 20 dhjetorit
1993. Edhe në Konventën e Stambollit të Këshillit të Evropës thuhet se “dhuna me bazë gjinore ndaj grave”
nënkupton dhunën që ushtrohet ndaj një gruaje për shkak se ajo është grua apo që ndikon te gratë në mënyrë
shpërpjesëtimore (Veprimi kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, CETS Nr. 210, 2011, marrë nga:
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210, neni 3).
2 Këshilli i Evropës, Parathënia.
3 Komiteti i OKB-së për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave, Rekomandimi i Përgjithshëm
nr. 19, Dhuna ndaj grave (sesioni i njëmbëdhjetë, 1992), OKB. Dok. A/47/38 në 1 (1993), rishtypur në
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Në këtë mënyrë, është pranuar
gjerësisht, të paktën nga organet kryesore që
Dhuna kundër grave
merren me të drejtat e njeriut, se dhuna ndaj
grave është pasojë e shpërndarjes së
“Dhunë që ushtrohet ndaj një gruaje thjesht
pabarabartë të pushtetit midis grave dhe
sepse ajo është grua apo që prek gratë në
burrave, çka kontribuon që gratë të zënë pozita
mënyrë shpërpjesëtimore [është diskriminim].
nënshtrimi në të gjitha sferat e shoqërisë.
Këtu përfshihet akti i shkaktimit të lëndimit
Ekzistojnë
disa
shembuj
të
këtyre
fizik, mendor apo seksual apo vuajtjes,
marrëdhënieve të pabarabarta pushteti, p.sh.:
kërcënimet për kryerjen e këtyre akteve,
gratë në Kosovë zotërojnë vetëm 8% të
shtrëngimi apo pengesa të tjera të lirisë.”
pronave; normat e punësimit të grave janë të
- Komiteti për Eliminimin e të Gjitha Formave
ulëta; dhe gratë janë të nënpërfaqësuara në të
të Diskriminimit ndaj Grave
gjitha nivelet e vendimmarrjes në qeveri dhe në
shërbimin civil. Në sferën private, numri i burrave që priren të kenë pushtet vendimmarrës është më i
madh sesa ai i grave. Burrat mund ta keqpërdorin pushtetin social dhe këtu mund të përfshihet edhe
ushtrimi i dhunës ndaj grave. Në shoqëritë patriarkale, burrat mund ta përdorin pushtetin e tyre për të
kontrolluar apo për të garantuar nënshtrimin e grave dhe fëmijëve, gjë që mund të përfshijë edhe dhunën
ndaj grave. Në këtë mënyrë, personat që ushtrojnë dhunë abuzojnë me pushtetin e tyre. Ushtruesit e
dhunës janë përgjegjës për dhunën dhe viktimat nuk mund të fajësohen kurrë për dhunën që ushtrohet
ndaj tyre.
Cila është rëndësia e këtij hulumtimi?

Në kuadrin e misionit për të përkrahur, mbrojtur dhe nxitur të drejtat dhe interesat e grave dhe
vajzave, Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) ka ndër qëllimet e veta primare, afatgjate e strategjike që “gratë
dhe vajzat të bëjnë një jetë pa dhunë me bazë gjinore”.4 Në vitin 2015, RrGK-ja realizoi një hulumtim në
mbarë Kosovën lidhur me dhunën me bazë gjinore, ku në fokus ishin dhuna në familje dhe ngacmimi
seksual. Në atë hulumtim u përfshi një shqyrtim i kujdesshëm i kuadrit ligjor ekzistues dhe të ndërlidhur
me këto tema, një anketë familjare ku morën pjesë 1,315 gra dhe burra, dhe intervista me më shumë
sesa 200 pjesëmarrës të institucioneve publike përgjegjëse për zbatimin e kuadrit ligjor që ka të bëjë me
dhunën në familje dhe ngacmimin seksual. Studimi nxori të dhëna lidhur me ndërgjegjësimin, qëndrimet
dhe prevalencën e formave të ndryshme të dhunës në familje dhe ngacmimit seksual në Kosovë. Raportet
përkatëse që u përgatitën në fund, të cilët u titulluan “Ngacmimi seksual në Kosovë” dhe “Mjaft më me

arsyetime: Analizë e qëndrimeve, incidencës dhe reagimeve institucionale ndaj dhunës në familje në
Kosovë”, përmbante edhe rekomandime për secilin institucion të ndërlidhur.5
Me anë të këtyre raporteve u dëshmua se në Kosovë mbizotëron dhuna ndaj grave (dhe
burrave). Dhuna në familje ishte mjaft e përhapur, ku 62% e kosovarëve kishin përjetuar dhunë në familje
në jetën e tyre (68% e grave dhe 56% e burrave) dhe 31% kishin vuajtur nga dhuna në familje vetëm në
vitin 2014 (41% gra dhe 20% burra).6 Në vitin 2015, 49% e kosovarëve raportonin se kishin përjetuar
ndonjë formë të ngacmimit seksual gjatë jetës së tyre, ku 45% pohonin se kishin vuajtur nga ngacmimi
seksual gjatë vitit 2014. Gratë (64%) kishin më shumë të ngjarë të kishin vuajtur nga ngacmimi seksual
“Përmbledhjen e komenteve të përgjithshme dhe rekomandimeve të përgjithshme”. Miratuar nga Organet e
Traktatit për të Drejtat e Njeriut, OKB Dok. HRI/GEN/1/Rev.6 në 243 (2003).
4 RrGK, Strategjia e RrGK-së për periudhën 2015-2018, Prishtinë: RrGK, 2014, marrë nga:
http://www.womensnetwork.org/documents/kwn_strategy_2015_2018_shq.pdf.
5 Nicole Farnsworth, Ariana Qosaj-Mustafa, Iliriana Banjska, Adelina Berisha dhe Donjeta Morina për RrGK-në,

“Mjaft më me arsyetime: Analizë e qëndrimeve, incidencës dhe reagimeve institucionale ndaj dhunës në familje në
Kosovë”, Prishtinë: RrGK, 2015, marrë nga:
http://www.womensnetwork.org/documents/20151124105025622.pdf; dhe Ariana Qosaj-Mustafa, Adelina
Berisha, Nicole Farnsworth dhe Iliriana Banjska për RrGK-në, “Ngacmimi seksual në Kosovë”, Prishtinë: RrGK,
2016, marrë nga: https://www.womensnetwork.org/documents/20160224112147815.pdf.
6 RrGK, Mjaft më me arsyetime, fq. 5. Konfirmuar përsëri gjatë intervistave të RrGK-së të vitit 2017.
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sesa burrat (33%). Personat e komunitetit LGBTQI, gratë me aftësi të kufizuara fizike apo mendore dhe
gratë me sindromën “daun”, raportohet se përballeshin me “diskriminim të dyfishtë” për shkak të pozitës
së tyre shpeshherë të cenueshme në shoqëri.7 Sikurse kanë vënë në dukje edhe përfaqësues të
organizatave që punojnë për të adresuar dhunën në familje, kultura e dhunës është kaq e zakonshme në
Kosovë saqë shoqëria në përgjithësi e ka “normalizuar” dhunën dhe është mësuar me të. Pranimi kulturor
i disa formave të dhunës, siç është ngacmimi seksual8 dhe abortimi i fetuseve të gjinisë femërore9 bëjnë
të mundur vazhdimin e dhunës ndaj grave.
Kosova ka një kuadër të gjerë ligjor për mbrojtjen e personave nga forma të ndryshme të dhunës
me bazë gjinore dhe për ndëshkimin dhe rehabilitimin e autorëve të dhunës.10 Duke u mbështetur në një
masë të madhe në gjetjet dhe rekomandimet e RrGK-së të dhëna në publikimet e përmendura më sipër,11
dhe pas një procesi pjesëmarrjeje ku u përfshinë të gjitha institucionet e ndërlidhura dhe aktorët kryesorë,
Qeveria e Kosovës përfundoi Strategjinë e dytë kombëtare të Republikës së Kosovës për Mbrojtje nga
Dhuna në Familje dhe Planin e Veprimet për periudhën 2016-2020 (SKMDHF) në maj të vitit 2016.12
Qeveria e miratoi SKMDHF-në më datë 30 dhjetor 2016,13 dhe ia prezantuan publikut në prill të vitit
2017.14
Ndërkohë, në vitet 2016 dhe 2017, aktivistët e RrGK-së vizituan institucionet përgjegjëse për të
paraqitur gjetjet e hulumtimit të sipërpërmendur si dhe rekomandimet për secilin institucion me qëllim
që të përmirësohej zbatimi praktik i kuadrit ligjor ekzistues që ka të bëjë përkatësisht me dhunën në
familje dhe ngacmimin seksual. Në bashkëpunim të ngushtë me organizata partnere dhe individë aktivistë,
RrGK-ja ndërmorri edhe disa nisma për ndërgjegjësimin e publikut, përmes masmedias, medies sociale
dhe aktiviteteve në rrugë, me të cilat kërkoi të rriste ndërgjegjësimin lidhur me dhunën në familje dhe
ngacmimin seksual, format e tyre dhe rrugët e raportimit të tyre.15
Pas këtyre përpjekjeve dhe miratimit të SKMDHF-së, RrGK-ja realizoi këtë monitorim mes
gushtit dhe nëntorit të vitit 2017, përmes të cilit synoi të shqyrtonte shkallën në të cilën institucionet e
Kosovës e kanë zbatuar SKMDHF-në deri më sot. Më tej, synimi i monitorimit ishte të shqyrtohej çdo
ndryshim që mund të kishte ndodhur që prej vitit 2015 në qëndrimet, ndërgjegjësimin dhe rezultatet e
punës (performancën) së institucioneve publike përkatëse, të cilat merren me rastet e dhunës me bazë
gjinore dhe të monitorohej zbatimi i kuadrit ligjor nga ana e institucioneve publike që kanë përgjegjësi
ligjore për mbrojtjen e personave që kanë vuajtur nga dhuna me bazë gjinore. Kësisoj, përmes
7

Intervista të RrGK-së me organizata që punojnë me këto grupe, 2017.
RrGK, Ngacmimi Seksual në Kosovë.
9 Christophe Z. Guilmoto dhe UNFPA, Paragjykimet gjinore në Kosovë [Gender Bias in Kosovo], Prishtinë:
UNFPA, 2016.
10 Shihni RrGK, Mjaft më me arsyetime, dhe RrGK, Ngacmimi seksual në Kosovë. Meqenëse kuadri ligjor që ka të
bëjë, përkatësisht, me dhunën në familje dhe ngacmimin seksual, është detajuar në këto dy raporte të mëparshme
dhe gjatë dy viteve të fundit të pakta kanë qenë ndryshimet e rëndësishme që kanë ndodhur, në këtë raport,
RrGK-ja nuk ka kryer përsëri ndonjë analizë të hollësishme të kuadrit përkatës ligjor.
11 Afërsisht 70% e rekomandimeve të RrGK-së për këtë strategji u pranuan nga grupi zyrtar i punës dhe u bënë
pjesë e tekstit përfundimtar të SKMDHF-së.
12 Republika e Kosovës, Ministria e Drejtësisë, Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për Mbrojtje nga
Dhuna në Familje dhe Plani i Veprimit 2016-2020, Prishtinë, Kosovë: Maj 2016, marrë nga: http://abgj.rksgov.net/Portals/0/Strategjia%20Komb%C3%ABtare%20e%20RK%20p%C3%ABr%20mbrojtje%20nga%20dhuna
%20ne%20familje%202016-2020.pdf.
13 Republika e Kosovës, Qeveria, Vendimi nr. 09/125, më datë 30 dhjetor 2016, marrë nga:
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Vendimet_e_Mbledhjes_se_125-te_te_Qeverise.pdf.
14 Shihni, Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, “Lansimi i Strategjisë kombëtare të Kosovës kundër
dhunës në familje 2016-2020”, 19 prill 2017, marrë nga: https://xk.usembassy.gov/sq/lansimi-strategjisekombetare-te-kosoves-kunder-dhunes-ne-familje-2016-2020/.
15 Shihni, për shembull, Radio Televizioni i Kosovës: “Fillon marshi me moton “Nuk ka Arsyetim””, marrë nga:
https://www.rtklive.com/sq/news-single.php?ID=117158; dhe Kallxo.com, “Gratë Kosovare, Mbi 40 Për Qind
e Pranojnë Dhunën në Familje”, marrë nga: http://kallxo.com/grate-kosovare-mbi-40-per-qind-e-pranojnedhunen-ne-familje/. Për shembuj të tjerë, vizitoni faqen e RrGK-së(www.womensnetwork.org) dhe faqen në
Facebook: Rrjeti i Grave të Kosovës.
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monitorimit u synua të tejkalohen hulumtimet e mëparshme të RrGK-së ku u shqyrtuan vetëm dhuna në
familje dhe ngacmimi seksual, duke u ndalur te sulmi seksual, përdhunimi dhe format e tjera të dhunës
ndaj grave.16 Mbështetur në njohuritë e RrGK-së, këto forma të dhunës në Kosovë nuk janë studiuar sa
duhej më përpara. Sërish, duke marrë parasysh misionin dhe faktin se dhuna me bazë gjinore priret të
prekë gratë në mënyrë shpërpjesëtimore, në këtë raport theksi vihet kryesisht te dhuna ndaj grave.
Metodologjia

Më konkretisht, në këtë monitorim, pyetjet kyçe kërkimore ishin këto: I) Në çfarë shkalle janë
të vetëdijshëm përfaqësuesit e institucioneve publike përkatëse për detyrat e tyre, të cilat kanë të bëjnë
me trajtimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore dhe si ka ndryshuar kjo vetëdije që prej vitit 2015, dhe
a ka pësuar ndonjë ndryshim; dhe II) në çfarë shkalle është duke u zbatuar kuadri ligjor për dhunën me
bazë gjinore dhe si është përmirësuar ky zbatim që prej vitit 2015, nëse ka pësuar ndonjë ndryshim? Në
këtë punim, dhuna me bazë gjinore u operacionalizua për t’u përqendruar kryesisht te trajtimi nga
institucionet i dhunës në familje, ngacmimit seksual, përdhunimit, sulmit seksual dhe vrasjes.
RrGK-ja ka synuar t’u përgjigjet këtyre pyetjeve kërkimore duke përdorur metoda të përziera
kërkimore: monitorime, intervista dhe shqyrtim të të dhënave statistikore. Së pari, RrGK-ja bashkëpunoi
me BIRN-in, i cili ka një rrjet monitoruesish gjyqësorë të trajnuar dhe me përvojë. Pas trajnimit të thelluar,
të ofruar nga ekspertët e RrGK-së, nga shtatori deri në nëntor të vitit 2017, monitoruesit e BIRN-it
realizuan vëzhgime ditore të institucioneve publike të përfshirja me adresimin e dhunës me bazë gjinore,
në tetë rajonet e Kosovës. Monitoruesit e BIRN-it hodhën të dhëna në një softuer të sigurt në internet
(Kobo Took Box), në të cilin ndodhen një grup i standardizuar pyetjesh për secilin institucion, duke marrë
parasysh përgjegjësitë e tyre ligjore. Monitoruesit morën pjesë në seanca gjyqësore si dhe në takimet me
viktimat dhe autorët e dhunës dhe punonjësve socialë. Monitoruesit përdorën mostrimin komod, duke
i ndjekur rastet në mënyrën se si shfaqeshin në institucionet përkatëse. Pati edhe raste ku personat
kontaktuan RrGK-në apo BIRN-in për të kërkuar që monitoruesit të ndiqnin rastet e tyre. Përmes
monitorimit u synua të ndiqeshin një shumëllojshmëri komunash dhe institucionesh, ku monitoruesit
ndërronin çdo ditë institucionin dhe kalonin kohë në komuna të ndryshme. Në përgjithësi, monitoruesit
dorëzuan 174 raporte monitorimi për punën e institucioneve përkatëse.17 Krahas kësaj, RrGK-ja u
mbështet edhe në përvojën e vet specifike me monitorimin e rasteve që prej vitit 2015.
Së dyti, ekipi hulumtues i RrGK-së realizoi 84 intervista me institucione dhe aktorë përgjegjës
për zbatimin e kuadrit ligjor që ka të bëjë me format e sipërpërmendura të dhunës me bazë gjinore. Këtu
u përfshinë edhe përfaqësues nga: Policia e Kosovës, MB, QPS, gjykata civile, gjykata penale, prokurori,
shërbimi korrektues, shërbimi i provës, institucionet arsimore, institucionet shëndetësore, qendrat e
punës, QAP-ët dhe strehimoret për personat që kanë vuajtur nga dhuna në familje.18 RrGK-ja intervistoi
edhe palë kyçe të interesuara, duke përfshirë Institucionin e Avokatit të Popullit dhe organizata të
ndryshme joqeveritare (OJQ) të cilat merren me adresimin e dhunës me bazë gjinore. Një ekip prej tre
hulumtuesish realizoi intervista në tetë komuna.
Ekipi i hulumtuesve përdori një udhëzues për intervista, të ngjashëm me atë që u përdor në vitin
2015, me qëllim që të bënte të mundur krahasimin e përgjigjeve ndaj pyetjeve të mësipërme kërkimore
në lidhje me njohuritë, qëndrimet dhe rezultatet e punës.19 Udhëzuesit e intervistave përmbanin pyetje
që kishin të bënin me përgjegjësitë ligjore të institucioneve të veçanta, njohurive që ato kanë për
përgjegjësitë e veta dhe rezultateve të tyre të punës në rastet e dhunës me bazë në familje, që prej vitit
2015. Atyre iu kërkua të reflektonin për ndryshimet që kishin ndodhur që prej hulumtimit të vitit 2015
16

Lidhur me përkufizimet, RrGK-ja nuk e shqyrtoi trafikimin për qëllime seksuale, duke pasur parasysh natyrën e
tij specifike, numrin e madh të aktorëve të përfshirë si dhe faktin se me këtë temë janë duke u marrë organizata të
tjera. RrGK-ja nuk studioi as abortimin selektiv seksual apo martesën e hershme, meqenëse këto tema janë
trajtuar në publikime të tjera (shih Guilmoto dhe UNFPA, 2016; dhe UNFPA EECARO, Martesa e fëmijëve në
Kosovë (Pasqyrë e përgjithshme), Prishtinë: UNFPA EECARO, 2014, respektivisht).
17 Shihni shtojcën 4.
18 Lista e të intervistuarve ndodhet në shtojcën 3. Zyrat e ndihmës juridike nuk u intervistuan për shkak se ishin të
padisponueshëm edhe pas disa kërkesave që iu bëmë.
19 Udhëzuesit e intervistave mund t’ju vihen në dispozicion sipas kërkesës.
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të realizuar nga RrGK-ja. Intervistat u realizuan midis shtatorit dhe nëntorit të vitit 2017 në Prizren, Pejë,
Gjakovë, Gjilan, Mitrovicë, Prishtinë, Vushtrri dhe Ferizaj. Pjesa më e madhe e intervistave u realizuan
nga dy anëtarë të ekipit hulumtues: njëri intervistonte ndërsa tjetri mbante shënime. Pas marrjes së
pëlqimit, intervistat u incizuan. Intervistat zgjasnin afërsisht 35 deri në 60 minuta. Më pas, ato u
transkriptuan dhe u koduan në mënyrë të pavarur nga anëtarë të ndryshëm të ekipit të hulumtimit. Duke
vepruar kështu, qëllimi i RrGK-së ishte të përmirësonte vlefshmërinë e gjetjeve përmes triangulimit
(kombinimit) të hulumtuesve, metodave dhe burimeve të të dhënave.
Së treti, RrGK-ja shqyrtoi të gjitha të dhënat e disponueshme statistikore lidhur me dhunën me
bazë gjinore. Këto të dhëna mbahen nga institucione përkatëse siç janë policia, prokuroritë dhe gjykatat.
Me anë të kësaj, u synua të shqyrtohej ecuria në kohë e rasteve të dhunës me bazë gjinore.
Për sa u takon pyetjeve kërkimore të sipërpërmendura, në çdo pjesë të këtij raporti shqyrtohen
rezultatet e punës (performanca) së institucioneve të veçanta, që janë përgjegjëse për adresimin e dhunës
me bazë gjinore dhe për ndihmesën ndaj personave që kanë pësuar këtë lloj dhune. Në hyrje të secilës
pjesë jepet një përshkrim i shkurtër i përgjegjësive ligjore të institucionit për të cilin flitet. Më pas, jepen
të dhëna lidhur me shkallën në të cilën institucionet për të cilat flitet kanë zbatuar përgjegjësitë e tyre,
duke pasqyruar gjithashtu edhe ndryshimet që kanë ndodhur që prej vitit 2015. Në fund të çdo pjese,
RrGK-ja paraqet vëzhgimet lidhur me rezultatet e punës së institucionit në fjalë. Në pjesën e fundit të
këtij raporti paraqiten rekomandime për secilin institucion me qëllim të përmirësimit të zbatimit të
përgjegjësive të tyre ligjore.
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Gjetjet: Reagimi institucional ndaj dhunës me bazë
gjinore në Kosovë
Në këtë pjesë përmblidhen gjetjet që kanë dalë nga monitorimi, intervistat dhe analiza e të
dhënave, sipas institucioneve që kanë përgjegjësinë ligjore për të adresuar dhunën me bazë gjinore.
Koordinatori nacional kundër dhunës në familje
Një prej zëvendës ministrave të Drejtësisë duhet të mbajë njëkohësisht edhe pozitën e
koordinatorit nacional kundër dhunës në familje.20 Në përgjegjësitë e këtij pozicioni bëjnë pjesë
mbikëqyrja e zbatimit të SKMDHF-së dhe koordinimi i punës së Grupit Koordinues ndërministror kundër
dhunës në familje. Zëvendës ministri i mëparshëm i Drejtësisë, Lirik Çelaj, ka mbikëqyr hartimin dhe
finalizimin e SKMDHF-së dhe ka organizuar takimin e parë të Grupit Koordinues ndërministror kundër
dhunës në familje, me 6 mars 2017.
Megjithatë, pas votimit të mosbesimit, me 10 maj 2017, qeveria e Kosovës u bë, në pjesën më
të madhe, disfunksionale. Pas zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit 2017, Kosova e krijoi qeverinë e
saj më 9 shtator 2017. Megjithatë, që prej dhjetorit, Kryeministri ende nuk e ka emëruar zëvendës
ministrin e Drejtësisë i cili duhet të shërbejë si koordinator nacional.21 Me fjalë të tjera, që prej 10 muajsh,
deri më sot, Kosova vazhdon të mos ketë koordinator nacional. Për këtë arsye, që prej marsit të vitit
2017, nuk është zhvilluar asnjë takim kundër dhunës me bazë gjinore. Mbetja bosh e kësaj pozite kyçe
për kaq shumë kohë ka penguar zbatimin e SKMDHF-së.
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës ka detyrimin e përgjithshëm që të hetojë të gjitha krimet, në pajtim me Kodin
Penal të Kosovës (KPK). Në KPK përcaktohen disa akte të cilat mund të përfshijnë dhunën me bazë
gjinore, nëse këto krime kryhen ndaj një personi për shkak të gjinisë së tij/saj, duke përfshirë, por duke
mos u kufizuar vetëm në: kërcënim, izolim, ngacmim, lëndim të lehtë trupor, lëndim të rëndë trupor,
sulm seksual, degradim të integritetit seksual, abuzim seksual, përdhunim, vrasje, martesë të detyruar,
shantazh dhe trafikim për qëllime të shfrytëzimit seksual. Kur këto vepra kryhen në kuadrin e
marrëdhënies familjare, ato përbëjnë vepra penale dhe duhet patjetër të ndiqen penalisht sipas detyrës
zyrtare (automatikisht).
Në pajtim me Kodin e Procedurës Penale, policia duhet të hetojë të gjitha krimet për të cilat ka
pretendime se kanë ndodhur, duke u mbështetur në përkufizimet e akteve penale të dhëna në KPK.22
Këtu përfshihen edhe krimet që kryhen në kuadrin e marrëdhënieve familjare. Në këtë mënyrë, policia
është pika e parë e kontaktit për viktimat e dhunës në familje. Në “Ligjin për mbrojtje nga dhuna në
familje” parashikohen përgjegjësitë themelore të Policisë së Kosovës në rastet e reagimit ndaj krimeve
që kanë të bëjnë me dhunë në familje dhe të referimit të viktimave te shërbime të tjera.23 Këto përgjegjësi
specifikohen me më shumë hollësi në “Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtjen nga Dhuna në

20

Republika e Kosovës, Qeveria, Vendimi nr. 04/83, i datës 11 korrik 2012, marrë nga:
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Vendimet_83.pdf.
21 Republika e Kosovës, Rregullorja nr. 02/2011 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së
Kryeministrit dhe Ministrive, marrë nga: http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Rregullorja_02-2011e_miratuar_nga_Qeveria-finale.pdf.
22 Kodi Penal i Republikës së Kosovës, kapitulli XVI për Veprat penale kundër jetës dhe trupit, nenet 178-192,
marrë nga: https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Kodi%20penal.pdf.
23 Republika e Kosovës, Kuvendi, Ligji nr. 03/L-182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, neni 24. Përgjegjësitë e
Policisë së Kosovës, Kosovë, 2010, marrë nga: https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2691.
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Familje në Kosovë” (PSV).24 Më tej, “Ligji për mbrojtje nga dhuna në familje” parasheh që policia mund
të nxjerrë edhe urdhra mbrojtës të përkohshëm kur gjykatat janë të mbyllura.25
Në lidhje me rastet e dhunës në familje, policia duhet t’u përgjigjet denoncimeve për kërcënime
apo akte të dhunës në familje, t’i shoqërojë viktimat kur të marrin gjërat e tyre personale dhe, në rast se
policia dyshon për ndonjë krim që ka të bëjë me dhunën në familje, ta arrestojë menjëherë autorin e
veprës. Policia ka dy numra publikë pa pagesë për kallëzimin e veprave penale, duke përfshirë edhe
dhunën në familje. Këta numra janë të hapur nga ora 8:00 deri në orën 22:00. Numat janë: 192 dhe
080019999. Policia ka krijuar në çdo komunë Njësitë për hetimin e dhunës në familje (NJHDHF). Këto
njësi duhet të përbëhen nga një grua dhe një burrë.
Për fat të keq, Policia e Kosovës refuzoi kërkesën zyrtare të RrGK-së për të intervistuar zyrtarët
policorë lidhur me punën e tyre në adresimin e dhunës me bazë gjinore. Për këtë arsye, gjetjet në këtë
pjesë mbështeten kryesisht në një intervistë me udhëheqësen e NJHDHF-së, e cila nuk përfshihet
drejtpërdrejt në hetime, në pajtim me përgjegjësitë e saj. Gjetjet mbështeten edhe në të dhënat e nxjerra
nga monitoruesit e BIRN-it gjatë punës së tyre me zyrtarët policorë, ku përfshihej monitorimi i
ndërveprimeve të zyrtarëve policorë me viktimat gjatë rasteve, aty kur lejoheshin. Megjithatë,
monitoruesve të BIRN-it nuk iu lejua të hynin në stacionet e policisë. Duke marrë parasysh këto kufizime
metodologjike, RrGK-ja e ka pasur të pamundur të masë me saktësi ndryshimet në ndërgjegjësimin dhe
qëndrimet e punonjësve të policisë.
Për sa i takon rolit dhe përgjegjësive të tyre, policia deklaronte se zyrtarët janë të ndërgjegjshëm
për PSV-të, kryesisht sepse ato janë të ngjashme me procedurat e përgjithshme të veprimit të policisë.
Sipas NJHDHF-së së Policisë së Kosovës, policia ka zbatuar disa prej aktiviteteve të parashikuara në
SKMDHF.26 Megjithatë, ata thanë se përkrahja e pamjaftueshme financiare, sidomos fondet e ndara për
NJHDHF-në, e pengojnë policinë të zbatojë plotësisht përgjegjësitë e saj. Për shembull, zyrtarët që u
përgjigjen situatave urgjente raportohet se shpeshherë duhet të paguajnë nga xhepi i tyre ushqime,
veshmbathje dhe artikuj të higjienës personale për viktimat, sepse nuk ka linjë buxhetore për mbulimin e
shpenzimeve të këtij lloji.
Policia beson se numri i qytetarëve që raportojnë rastet e dhunës është duke u rritur dhe kjo lë
të kuptohet se është rritur edhe ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe besimi i tyre tek institucionet. Megjithatë,
të dhënat e regjistruara nga policia lënë të kuptohet se që prej vitit 2015 ka pasur vetëm një rritje të
moderuar të raportimeve (shihni grafikun 1).
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Qeveria e Republikës së Kosovës, Agjencia për Barazi Gjinore, “Procedurat standarde të veprimit për mbrojtje
nga dhuna në familje”, shtator 2013, Kosovë, marrë nga: http://abgj.rksgov.net/Portals/0/Procedurat%20Standarte%20t%C3%AB%20Veprimit%20p%C3%ABr%20Mbrojtje%20nga%20
Dhuna%20n%C3%AB%20Familje.pdf.
25 Ligji nr. 03/L-182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, neni 24.
26 Përveç kur pohohet ndryshe, të gjitha gjetjet që kanë të bëjnë me policinë dhe që janë nxjerrë mbështetur në
intervistat me kapitenen Tahire Haxholli, udhëheqëse e Njësisë për Hetimin e Dhunës në Familje.
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Policia deklaron gjithashtu se gratë vazhdojnë të hezitojnë të raportojnë dhunën. “Ne pranojmë
telefonata nga gratë që thonë ‘Ju mora në telefon [policinë] se mos ndoshta mund të flisni pak me burrin
dhe ta kërcënoni që të mos e përsërisë dhunën. Nuk dua ta kallëzoj rastin’”, u shpreh udhëheqësja e
NJHDHF-së. Policia beson se këto telefonata ndodhin për shkak se gratë ende nuk kanë zgjidhje
alternative jetike të qëndrueshme. Pa përkrahje ekonomike dhe pa programe rehabilitimi, viktimat kanë
frikë të kërkojnë mbështetje, shprehet policia.
Monitorimi i realizuar nga RrGK-ja dhe BIRN-i lë të kuptohet se pas ndodhjes së rastit të dhunës,
policia vazhdon të ketë prirjen që viktimat t’i nxjerrë jashtë hapësirave jetike të përbashkëta dhe
bashkëshortin apo autorin e dhunës ta lë në shtëpi. Në një rast të vëzhguar nga monitoruesit, policia e
ka mbajt viktimën në stacion të policisë për 48 orë, ndërkohë që autorin e dhunës e dërguan në shtëpi.
Nëse ka dyshime se është kryer ndonjë krim, policia duhet ta ndalojë autorin e krimit dhe jo viktimën27.
Punonjësit socialë raportonin se në disa raste, në vend të zyrtarëve të NJHDHF-së, viktimat i
intervistonin zyrtarët e policisë, pa praninë e punonjësit social, gjë që ndoshta i traumatizon viktimat për
shkak se qasja e tyre është e pa përvojë dhe u mungojnë trajnimet. Të dhënat lënë të kuptohet se disa
policë vazhdojnë të përpiqen t’i bashkojnë familjet. Për shembull, në një raport policor që shqyrtuam,
thuhej: “Ajo u intervistua nga njësia hetimore e policisë në prani të një punonjësi të QPS-së dhe deklaron
se është dakord të shkojë të jetojë me bashkëshortin e saj”. Deklarata që viktima “është dakord” të
kthehet në shtëpi nënkupton që zyrtari i policisë dhe/ose punonjësi social mund ta kenë nxitur që të
marrë një vendim të tillë. Sikurse është shkruar më përpara nga RrGK-ja, këshillimi familjar për qëllime
ribashkimi nuk është as detyrë dhe as përgjegjësi e policisë.28
Përgjegjësia e policisë është të monitorojë zbatimin e urdhrave për mbrojtje.29 Meqenëse shkelja
e urdhrave të mbrojtjes përbën vepër penale,30 përgjegjësi e policisë është edhe t’u përgjigjet
raportimeve për shkelje të urdhrave të mbrojtjes. Në vitin 2017, policia regjistroi 10 shkelje të tilla.31 Disa
prej MV-ve të intervistuar pohuan se zyrtarët e policisë nuk sigurojnë gjithmonë zbatimin e urdhrave
ekzistues të mbrojtjes, ashtu si do të duhej. RrGK-ja nuk pati mundësi të vlerësonte reagimin e policisë
ndaj urdhrave të mbrojtjes, meqenëse ekipit nuk iu mundësua për të intervistuar apo monitoruar
drejtpërdrejtë policinë.
Lidhur me reagimin e policisë ndaj krimeve me bazë gjinore, të cilat kryhen jashtë marrëdhënieve
familjare, të dhënat e disponueshme ishin minimale.32 Për sa i takon ngacmimit seksual, në Kodin Penal
nuk ka asnjë përkufizim specifik të tij, kështu që është e paqartë se sa prej 416 rasteve të ngacmimit, të
raportuara midis vitit 2015 dhe 2017, ishin të natyrës seksuale. Megjithate, gratë përbënin së paku 71%
të viktimave të ngacmimit seksual të raportuara në polici gjatë kësaj periudhe. Gjatë së njëjtës periudhë,
policia regjistroi disa raste të krimeve që përfshinin dhunën me bazë gjinore, siç ishin: degradim i
integritetit seksual (pesë), përdhunim (97). Gratë përbënin 100% të personave që kanë vuajtur nga
degradimi i integritetit seksual ndërsa në 90% të rastet e viktimave të dhunimit (Shih shtojcën 1).
Dhuna seksuale vazhdon të mbetet tabu, ndërkohë që viktimat mund t’i druhen rrjedhojave
sociale që ndërlidhen me raportimin e saj.33 Kjo bën që raportimi të jetë i ulët. Rastet e raportuara në
RrGK dhe anëtarët e saj që prej vitit 2015 lënë të kuptohet se ka të ngjarë të kenë ndodhur më shumë
raste të dhunës seksuale, mirëpo viktimat nuk i kanë raportuar rastet, por as policia nuk i ka regjistruar
këto raste.34 Për shembull, një grua e re raportoi te policia e Ferizajt se ishte ngacmuar seksualisht në
rrugë nga një person i panjohur. Policia i kishte thënë: “Nuk mund të bëjmë dot asgjë sepse nuk kemi
kamera në qytet dhe nuk kemi asnjë provë”. Një grua e re i tregon RrGK-së:
27

PSV.
Farnsworth et al. për RrGK-në, Mjaft më me arsyetime.
29 Ligji nr. 03/L-182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, neni 3.
30 Po aty, neni 25.
31 Të dhënat nga Zyra për Mbrojtjen dhe Asistimin e Viktimave.
32 Monitoruesit e BIRN-it nuk ndeshën asnjë prej këtyre rasteve gjatë monitorimit të institucioneve të ndryshme.
RrGK-ja nuk mundi ta pyeste policinë lidhur me këto krime, meqenëse nuk iu dha e drejta për të realizuar
intervista me të.
33 Shih Farnsworth et al. për RrGK-në, Mjaft më me arsyetime, fq. 44-45.
34 Raste të tilla i janë raportuar RrGK-së dhe organizatave të saj anëtare.
28
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Raportova për ngacmim seksual herën e parë kur isha studente, në ambientet e universitetit.
Ndonëse në përgjithësi, trajtimi i policisë ishte shumë i mirë dhe u ndoqën të gjitha procedurat,
ata kërkuan prova, të cilat unë nuk mund t’ua jepja sepse ishte e pamundur t’i siguroja. Rasti
është ende i hapur, ndërkohë që policia nuk më mori kurrë në telefon dhe as më ofroi përkrahje.
Herën e dytë, më ngacmoi seksualisht një publicist. Kësaj radhe i kisha provat dhe shkova
në polici. Sërish, kontakti i parë ishte i mirë, por më pas nuk mora asnjë informatë konkrete
lidhur me procesin. I mora në telefon për të marrë vesh se mos e kishin takuar autorin e veprës.
Më thanë që procedura po shkonte mirë, hetimet po vazhdonin dhe që prej asaj dite, nuk kam
dëgjuar më asgjë. Jam shumë e zhgënjyer sepse nuk ndihem më e sigurt nëse do të raportoj
diçka.
RrGK-ja gjithashtu ka identifikuar oficerë policie të cilët nuk i kushtonin ndonjë vëmendje raporteve për
dhunë seksuale. Për shembull, detektivët, ndërsa bënin shaka, na treguan për një rast ku një grua raportoi
se një burrë e kishte ledhatuar në rrugë. Detektivit dhe, mesa duket, të gjithë stacionit policor, u ishte
dukur shumë qesharak fakti që dikush do të merrte mundimin për të raportuar një rast të tillë. Në një
rast tjetër, një police i tha RrGK-së se policia ka disa raporte për raste përdhunimi, por këto zakonisht
janë raste “false”. Komentet e zyrtares ishin se integriteti dhe jeta e burrave po “vihej” në rrezik nga këto
akuza. Nëse policia i vlerëson raportet në mënyrë subjektive si “false”, ndoshta nuk i regjistron ato në
sistem dhe nuk hap raste në mënyrë zyrtare. Këto dhe histori të tjera që i kanë treguar RrGK-së lënë të
kuptohet se policia nuk i merr gjithmonë seriozisht raportimet për dhunë seksuale apo nuk i heton ato
në mënyrë të përshtatshme, çka bart rrezikun e dokumentimit të një numri më të vogël të këtyre rasteve
sesa numri real dhe të mostrajtimit të rasteve në mënyrë të përshtatshme.
Fajësimi i viktimës mund të lërë të kuptohet se
policia nuk i regjistron rastet.35 Kohët e fundit, në një ngjarje
“Gratë që veshin rroba
publike, një zyrtar policor komentoi se, “veshja e rrobave
me vija si të tigrit janë
provokative” mund të rrisë mundësitë që gratë të
provokuese. Ato bëjnë që
ngacmohen seksualisht. “Gratë që veshin rroba me vija tigri
ta kthejnë kokën edhe
janë provokuese; e kthejnë kohën edhe gratë, e lerë më
gratë, e lëre më burrat”.
burrat”.36 Në fakt, veshja ose pamja nuk kanë rëndësi; nëse
- Police
krimi është kryer siç përcaktohet në KPK, fajin për kryerjen
e krimit e ka gjithmonë autori i krimit dhe faji nuk i mbetet kurrë viktimës.
Gjatë monitorimit të një rasti të vitit 2016 që kishte të bënte me përdhunimin, RrGK-ja vuri re
se disa zyrtarë policorë fajësonin viktimën. Së pari, zyrtari i policisë që intervistonte viktimën duke e
pyetur nëse ajo ishte e virgjër, gjë që nuk ka rëndësi për rastin dhe nëse “ka bërë diçka të gabuar”, duke
nënkuptuar kështu fajin. Pak kohë më vonë, viktimës i kërkuan të jepte deklaratë një zyrtari tjetër të
policisë, i cili e ndërpriste atë vazhdimisht me pyetje joprofesionale dhe komente subjektive të tipit: “Nuk
mund ta besoj se si dikush, sidomos një grua, mund të shkojë te shtëpia e një të huaji.” Më tej, ai e pyeti
viktimën nëse, “kishte ndierë kënaqësi apo kishte ejakuluar gjatë përdhunimit”. Mesa duket, këto pyetje
ishin pjesë e procedurës standarde, meqenëse ishin të shkruara në një formular. Këto pyetje ishin
thellësisht shqetësuese për viktimën. Ky rast ilustronte se si normat kulturore që kanë të bëjnë me
virgjërinë dhe kontrollin shoqëror mbi trupin e grave ndikonin në reagimet e disa zyrtarëve të policisë
ndaj rasteve të dhunës seksuale. Virgjëria dhe vendndodhja e krimit nuk kanë asnjë rëndësi për rastet që
kanë të bëjnë me dhunën seksuale.
35

William Ryan-i e përkufizoi në fillim termin “fajësim të viktimës” si ideologji që përdorej për të përligjur krimet
që kryheshin ndaj njerëzve me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara (Fajësimi i viktimës [Blaming the Victim], New York:
1971). Qysh atëherë, ky nocion është zgjeruar dhe përfshin diskutimet që kanë të bëjnë me dhunën seksuale,
meqenëse gratë fajësohen për mënyrën se si vishen, ku shkuan apo çfarë bënë, në vend që të fajësohen autorët
për krimin që kanë kryer. Suarez-i dhe Gadalla argumentojnë se kultura e fajësimit të viktimës kontribuon në
përhapjen e përdhunimit (“Mjaft fajësuat viktimën: Një metaanalizë e miteve të përdhunimit [Stop Blaming the
Victim: A MetaAnalysis on Rape Myths]”, Journal of Interpersonal Violence 25(11) 2010–2035, SAGE, 2010).
36 Komentet e bëra nga policia gjatë një takimi të fundit me RrGK-në, 2017.
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Për më tepër, në të njëjtin rast, viktimës iu kërkua ta përsëriste historinë e saj tre herë në raste
të ndryshme përpara audiencave (edhe burra) të ndryshme. Kërkesa që viktima të përsërisë disa herë
rrëfimin e saj është traumatizuese dhe e panevojshme, meqenëse viktimës i duhet të rijetojë ngjarjet e
tmerrshme. Zyrtarët e policisë nuk duhet t’u kërkojnë viktimave t’u tregojnë atyre gjithë historinë;
viktimat thjesht duhet të japin të dhëna thelbësore, sidomos kur policia e di tashmë që rasti është
kompetencë e një njësie tjetër, sikurse ishte edhe ky rast. Qasja e zyrtarëve të policisë në këtë rast të
veçantë la të kuptohej se kishin trajnim të pamjaftueshëm lidhur me trajtimin e duhur të viktimave të
dhunës seksuale.
Gjatë hetimit dhe parandalimit të dhunës me bazë gjinore dhe diskriminimit kundër personave
të komunitetit LGBTQI, raportohet se policia është përmirësuar mjaft në qasjet që ndërmerr.
Përfaqësues të organizatave LGBTQI pohuan se që prej vitit 2015, ndaj personave të komunitetit
LGBTQI kishte pasur katër ose pesë raste të ngacmimit seksual. Ata besonin se përkrahja e tyre ndaj
personave të këtij komuniteti për raportimin e rasteve në polici kishte përmirësuar performancën
institucionale dhe trajtimin e këtyre personave. Një përfaqësues u shpreh:
“Ne vetëm i përkrahim ata, për t’ua bërë më të lehtë qasjen në institucione. Njerëzit nuk e kanë
gjithmonë të lehtë t’i drejtohen policisë. Është gjithmonë më e lehtë kur ia raporton rastin një
OJQ-je [organizatë joqeveritare]. Kështu, rastet merren më seriozisht. E them këtë mbështetur
në prova. Rastet që iu drejtuan institucioneve në mënyrë individuale dhe rastet që kemi
përkrahur ne si OJQ janë trajtuar në mënyrë të ndryshme. Të paktën, konfidencialiteti është
trajtuar me më shumë seriozitet, jo si në të kaluarën. Për shembull, ta zëmë se një person kur
raporton një rast te policia e Prishtinës, brenda një orë Gjakova e merr vesh se një person gej
kishte raportuar një rast në polici.
Që prej vitit 2017, organizatat që përkrahin personat LGBTQI raportonin se policia kishte një qasje
profesionale dhe të kujdesshme gjatë ndihmës që u jepte atyre në rastet e dhunës me bazë gjinore.
Në përgjithësi, RrGK-ja nuk mund të nxjerrë përfundime të qarta lidhur me atë nëse
ndërgjegjësimi dhe rezultatet e punës së policisë janë përmirësuar në adresimin e rasteve të dhunës me
bazë gjinore, sepse RrGK-së nuk i dhanë leje për të kryer intervista apo ndjekur nga afër rastet.
Megjithatë, mbështetur në monitorimin që i bëri BIRN-i rasteve të dhunës në familje, në përgjithësi
ndërgjegjësimi në radhët e oficerëve të policisë në NJHDHF, kryesisht lidhur me dhunën në familje, duket
se është përmirësuar. Ndërkohë, disa zyrtarë të NJHDHF-së, të emëruar kohëve të fundit, duket se nuk
kanë trajnim dhe ekspertizë të mjaftueshme. Disa zyrtarë vazhdojnë ende të nxisin pajtimet familjare,
edhe pse kjo nuk është kompetencë e tyre. Të dhënat lënë të kuptohet se disa oficerë policie nuk kanë
trajnim të mjaftueshëm, e për këtë arsye, as ndërgjegjësim të mjaftueshëm, lidhur me format e ndryshme
të dhunës seksuale dhe me mënyrën e trajtimit të viktimave që raportojnë dhunën seksuale. Fajësimi i
viktimës vazhdon të mbetet shqetësues. Kjo dhe normat kulturore duket se e pengojnë trajtimin e duhur
të viktimave të dhunës seksuale, gjë që bart potencialin për të kontribuar në ritraumatizim.
Prokuroria e Shtetit
Mbështetur në detyrimet që dalin nga Kodi i Procedurës Penale,37 të cilat përkufizohen më tej
në PSV-të për mbrojtjen nga dhuna në familje, Prokurori i Shtetit është përgjegjës për “shqyrtimin e
provave të incidentit të dhunës në familje për të përcaktuar nëse ekzistojnë prova të mjaftueshme për të
përligjur dhe mbështetur ndjekjen e rastit, duke përfshirë edhe shkeljet e urdhrave të mbrojtjes”.38 “Ligji
për mbrojtje nga dhuna në familje” i detyron prokurorët të ndjekin sipas detyrës zyrtare shkeljet e
urdhrave të përkohshëm të mbrojtjes, urdhrat e mbrojtjes urgjente dhe urdhrat e mbrojtjes. Në të
parashikohet se nxjerrja e këtyre urdhrave “nuk i pengon palët e interesuara të nisin procedurë penale
37

Kuvendi, Kodi i Procedurës Penale, neni 228 “Masat të tjera mbrojtëse në rastet e dhunës në familje”, marrë
nga: https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2861.
38 PSV, fq. 43.
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lidhur me veprimet apo mosveprimet që përbëjnë shkelje penale”.39 Prokurorët kanë detyrime të tjera
ku përfshihen: monitorimi i policisë, sidomos i NJHDHF-së, për të siguruar që të gjitha të dhënat që kanë
të bëjnë me rastet e dhunës në familje të mblidhen si duhet; mirëmbajtja e të gjitha të dhënave; sigurimi
që provat të mbeten konfidenciale deri në paraqitjen e aktakuzës; dhe veprimi në interesin më të mirë
të fëmijës kur viktima është fëmijë.40
Sipas SKMDHF-së, Prokuroria e
Studim rasti: Reagimi i prokurorive
Shtetit duhet të ketë “prokurorë të
themelore ndaj dhunës në familje
caktuar veçanërisht, të cilët koordinojnë
punën në trajtimin e rasteve të dhunës në
Ndërkohë që RrGK-ja dhe BIRN-i po monitoronin rastet e
familje”.41 Janë caktuar dhe trajnuar disa
DHBGJ-së, një avokat tepër i respektuar dhe figurë publike,
prokurorë të specializuar. Megjithatë,
u raportua nga bashkëshortja për dhunë në familje. “Më 28
prokurorët e specializuar nuk janë
shtator 2017, B. G. raportoi në polici se pas një debati me
përgjegjës vetëm për rastet e dhunës në
bashkëshortin e saj, i dyshuari T. G. e sulmoi fizikisht viktimën
familje. Ata kanë edhe raste të tjera. Më
duke e goditur me grusht në kokë dhe në brinjë”. Prokurori
tej, duket se jo të gjitha rastet e dhunës në
në detyrë e la të lirë të dyshuarin pa e mbajtur atë 48 orë. Më
vonë, Kryeprokurori i tha BIRN-it se prokurori në detyrë
familje u jepen këtyre prokurorëve të
kishte bërë gabim duke e liruar të dyshuarin. Ai shtoi: “Atë
specializuar. Në vend të kësaj, ekziston
natë, ajo grua nuk ndihej e sigurt po të rrinte në shtëpi. Ajo
prirja që prokurori në detyrë dhe që ka
kohë të merret me rastin. Dërgimi i fjeti diku tjetër dhe rasti i dhunës në familje ishte mjaft serioz”.
Fakti që T.G. nuk u arrestua u shpalos në raportin e policisë
rasteve të dhunës në familje te prokurorë
për 24 orët, në të cilin deklarohej: “Ankuesja shqiptare
të pa trajnuar mund të jetë më pak efikas
raportoi se ishte sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj. I
dhe të marrë më shumë kohë nëse ata nuk
dyshuari u intervistua lidhur me rastin dhe u njoftua prokurori
kanë tashmë ekspertizën e duhur. Kjo
kompetent. Nuk ka raport për arrestimin e të dyshuarit”.
mund të çojë në vonesa dhe pengimin e
Monitoruesi i BIRN-it kontaktoi prokurorin në detyrë më 18
zbatimit të SKMDHF-së, e cila bën thirrje
tetor (20 ditë pas raportimit të incidentit) për të pyetur nëse
kishte ndonjë vendim për nisjen e hetimeve. Prokurori
që rastet e dhunës në familje të trajtohen
deklaroi se deri më tani nuk e kishte hapur ende rastin sepse
me prioritet, si shkelje e të drejtave të
42
në radhë ka raste të tjera më të vjetra.
njeriut. Raportohet se grumbullimi i
43
dosjeve në gjykata, në disa raste mund të
dëmtojë qasjen e viktimave në drejtësi (shihni studimin e rastit). Dështimi në hapjen e rasteve për një
periudhë të gjatë kohore pas ndodhjes së incidentit, mund t’i vendosë viktimat përballë rrezikut të
recidivizmit.
Në përgjithësi, përmes monitorimit dhe intervistave u konstatua se prokurorët ishin të
vetëdijshëm për detyrat dhe përgjegjësitë e tyre. Megjithatë, jo të gjithë prokurorët kishin të njëjtin nivel
vetëdijeje. Një prokuror u shpreh:
Më së shumti gjykatësit dhe prokurorët nuk e dinë se rastet e dhunës në familje kanë një dinamikë
tërësisht të ndryshme në raport me rastet e tjera të zakonshme. Shpeshherë viktima dhe autori
i krimit pajtohen në gjykatë. Problemi me këtë është se prokurorët e mbështesin gjithë rastin e
tyre te pohimet e viktimës. Zakonisht, në rastet e dhunës në familje, viktima i ndryshon deklaratat
pasi pajtohet me autorin e veprës. Prokurorët duhet ta mbështesin rastin e tyre edhe mbi prova
të tjera, dhe jo vetëm në një deklaratë. Duhet të bëhet mbledhja e provave të tjera dhe rasti
duhet të hetohet sipas detyrës zyrtare dhe jo të mbështetet në atë nëse viktima do apo jo që
kjo të bëhet. Shteti nuk lirohet automatikisht nga detyrimi që ka për të ndjekur autorin e krimit
edhe në rastet kur viktima dëshiron të pajtohet.44

39

Ligji për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, neni 26.
Po aty.
41 SKMDHF, aktiviteti 3.2.7.
42 Po aty, aktiviteti 3.1.1, fq. 9.
43 Korrespondencë e RrGK-së me EULEX-in, janar 2018.
44 Intervistë e RrGK-së me një prokuror.
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Për shembull, në një rast, RrGK-ja hetoi se prokurorët nuk kishin intervistuar pjesëtarët e familjes së
viktimës, nga e cila do të kishin nxjerrë dëshmi për ecurinë afatgjate të abuzimit fizik që kishte të bënte
me rastin në fjalë. Dështimi i prokurorit për të mbledhur prova të mjaftueshme mund të ketë kontribuar
në uljen e dënimit të autorit të krimit.
Në një rast tjetër, një prokuror i tha RrGK-së: “Personalisht, u mora me një rast ku gruaja
ushtronte dhunë fizike ndaj bashkëshortit. Akoma më vjen të qesh kur më kujtohet. Të dy ishin të
emancipuar dhe të arsimuar... I thashë: “Të lumtë ty”” Ja, pra, doli dikush që e paska rrahur [një burrë]!’
... Dënimi për të ishte minimal”. Dhuna që përfshin lëndimin fizik trupor është krim pavarësisht gjinisë së
autorit të krimit. Institucionet duhet t’i trajtojnë rastet në mënyrë profesionale dhe në pajtim me ligjin.
Gjithashtu, ky pohim ilustron një besim që mbizotëron ende në radhët e prokurorëve dhe të të tjerëve,
që dhuna në familje prek vetëm personat që nuk janë “emancipuar”. Hulumtimet e mëparshme të RrGKsë kanë treguar se: “nuk ka marrëdhënie statistikisht domethënëse midis respektivisht përjetimit të
dhunës në vitin 2014 dhe vendndodhjes gjeografike (në zona rurale/urbane apo rajon), nivelit arsimor,
marrjes së asistencës sociale, të ardhurave të familjes, apo të ardhurave individuale të të anketuarve”.45
Në këtë mënyrë, të dhënat nuk përkrahin besimin se dhuna ndodh vetëm në familjet e paarsimuara apo
“të çrregulluara”. Në fakt, ky është një keqkuptim.
Kjo intervistë dhe të tjerat lënë të kuptohet se disa prokurorë ende nuk kanë trajnim të
mjaftueshëm dhe, për rrjedhojë as njohuri dhe ndërgjegjësim për këtë temë. SKMDHF-ja parasheh se
prokurorët duhet të marrin pjesë rregullisht në trajnime që kanë të bëjnë me temën e dhunës në familje.
Gjatë viteve të fundit, disa prokurorë kanë marrë pjesë në këto trajnime, por kjo ka qenë më shumë
praktikë “ad hoc” sesa e institucionalizuar. Megjithatë, prokurorët vinin në dukje se trajnimet duhet të
jenë të vazhdueshme dhe të detyrueshme me qëllim që të sigurohet që prokurorët të jenë të vetëdijshëm
për detyrat dhe detyrimet e tyre në raport me rastet e dhunës në familje. Gjithashtu, disa prokurorë
thanë se përfshirja e një përkufizimi specifik të dhunës në familje në Kodin Penal të Kosovës do t’u
mundësonte t’i trajtonin dhe hulumtonin më mirë këto raste.
Në drejtim të zbatimit të Kodit të ri Penal për të Miturit, kod i cili pritet prej kohësh, Këshilli
Prokurorial i Kosovës raportohet se ka filluar të përgatisë studio të përshtatshme për intervistimin e
fëmijëve dhe viktimave në çdo Prokurori. Këto studio kanë edhe pajisje incizimi audio dhe video, të
financuara nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara.46 Më përpara, Fondi i Organizatës së Kombeve të
Bashkuara për Fëmijët (UNICEF) instaloi mjete të ngjashme teknike në stacionet e policisë. Qëllimi i
përdorimit të incizimit “audio” dhe “video” të intervistave me viktimat e cenueshme është që të sigurohet
që personi në fjalë të intervistohet vetëm një herë, me qëllim që të shmanget riviktimizimi apo
ritraumatizimi i tij/saj. Ekziston rreziku që policia, prokuroria dhe gjykata të kryejnë, veç e veç, intervista
të ndara me të njëjtën viktimë, pa marrë parasysh mirëqenien e personit.
Krahas dhunës në familje, prokurorët duhet të hetojnë edhe forma të tjera të dhunës me bazë
gjinore. Pjesa më e madhe e prokurorëve që u intervistuan për këtë raport ishin nga Departamenti i
Përgjithshëm. Megjithatë, disa krime që kishin të bënin me dhunën me bazë gjinore, p.sh. sulmi seksual
dhe përdhunimi, adresohen nga Departament për Krime të Rënda. Prandaj, jo të gjithë prokurorët që
intervistoi RrGK-ja kishin të bënin me këto raste.47 Megjithatë, disa prokurorë ishin përfshirë në ndjekjen
penale të krimeve me bazë gjinore, të kryera kundër grave dhe vajzave. Një prokurore na tregoi për një
rast ku ishte përfshirë:
Unë ndoqa penalisht një rast ku një vajzë 14-vjeçare vdiq pasi lindi një fëmijë. Dyshova se dikush
i dha asaj diçka për të pirë dhe kjo e helmoi atë. Urdhërova nisjen e hetimeve. Familja u mbyll.
Nuk deklaronin asgjë. Bisedova me shokët e shoqet e klasës. I pyeta nëse ajo dilte me ndonjë
person. Ata thanë: “Jo”. Pastaj i telefonova familjes. Ata thanë: “Ne nuk dimë asgjë. Muajin e
kaluar morëm vesh që ishte shtatzënë”. Thirra gjithë familjen për një test ADN-je: babanë,
45

RrGK, Mjaft më me arsyetime.
Korrespondencë me EULEX-in, janar 2018.
47 Prokuroria përzgjodhi prokurorët që mund të intervistonte RrGK-ja dhe ata prireshin të merreshin me raste të
dhunës në familje.
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axhën, vëllain... të gjithë. Rezultatet treguan se ishte i vëllai. [...] arrestuam të vëllain. Babai na u
lut: “Mos ma poshtëroni djalin”. I thashë: “Por ju përdhunoi dhe ju vrau vajzën”.48
Komentet e bëra nga familja tregojnë se normat aktuale shoqërore mund të nënkuptojnë që disa
pjesëtarë të familjeve vlerësojnë më shumë “nderin” e burrave sesa jetën apo mirëqenien e vajzave dhe
grave. Të cenueshme janë sidomos gratë e reja. Qasja e prokurores për ta hulumtuar plotësisht rastin
dhe për të këmbëngulur për gjetjen e autorit të krimit mes rezistencës sociale, dëshmon për praktikë të
mirë.
Një prokuror tjetër u shpreh: “Një grua ndiqej nga një person. Ai e ndiqte atë pa pushim, në
raste dhe vende të ndryshme. Kjo më bëri ta vendos atë në mbikëqyrje”. Me këtë ilustrohet edhe një
shembull tjetër ku prokuroria e trajtoi rastin në pajtim me ligjin. Në përgjithësi, nga intervistat u la të
kuptohej se prokurorët janë të informuar për format e ndryshme të dhunës me bazë gjinore të cilat
konsiderohen krime sipas KPK-së.
Megjithatë, kishte edhe përjashtime. Për shembull, një prokuror tha: “Nuk ka dallim midis sulmit
seksual dhe ngacmimit seksual”. Prokurorë të tjerë, njëlloj si ky, e ngatërronin ngacmimit seksual me
sulmin seksual. Kjo lë të kuptohet se ndonëse disa prokurorë janë të informuar, të tjerët nuk i kuptojnë
sa duhet të gjitha format e dhunës me bazë gjinore. Monitorimi i Misionit të Bashkimit Evropian për
Sundim të Ligjit (EULEX) ka vënë në pah se: “procedurat zgjaten në mënyrë të padrejtë dhe mbledhja e
provave bëhet me vështirësi, sidomos në rastet kur ekziston nevoja për ekspertizë (shqyrtim mjekoligjor
dhe psikologjik) [si dhe] mungojnë njësitë mjekoligjore të specializuara për rastet e përdhunimit, trafikimit
të qenieve njerëzore dhe të dhunës në familje”. 49
Në përfundim, krahasuar me vitin 2015, prokurorët janë trajnuar dhe në përgjithësi duken më
të ndërgjegjësuar për detyrat dhe detyrimet e tyre lidhur me ndjekjen penale të krimeve të kryera brenda
marrëdhënieve familjare. Emërimi i prokurorëve të specializuar për dhunën me bazë gjinore është një
zhvillim pozitiv. Megjithatë, disa prokurorë ende nuk janë të informuar për disa forma të ndryshme të
dhunës me bazë gjinore, siç janë ngacmimi seksual dhe sulmi seksual, dhe nuk i kuptojnë ato sa duhet.
Mbrojtësit e Viktimave

Zyra për Mbrojtjen dhe Asistimin e Viktimave ndodhet në kuadrin e Prokurorisë së Shtetit të
Kosovës.50 Që prej vitit 2013, Mbrojtësit e Viktimave (MV), të cilët ndodhen në shtatë rajone, kanë
ndihmuar personat e prekur nga veprat penale të trafikimit, dhunës në familje, veprat kundër integritetit
seksual, vrasjes dhe grabitjes, të përcaktuara në Kodin Penal të Kosovës.51 Lidhur me rastet e dhunës në
familje, MV-të takohen me viktimat menjëherë pasi ato ia raportojnë policisë rastin e dhunës në familje.
MV-të duhet të sigurojnë që viktimat i kuptojnë shërbimet që u vihen në dispozicion nga shteti dhe
mënyrën se si mund t’u qasen këtyre shërbimeve. Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave ka një numër
telefoni falas përmes të cilit personat mund të raportojnë rastet e dhunës dhe të marrin ndihmë lidhur
me veprimet penale, ku përfshihen dhuna në familje, trafikimi, krimet kundër integritetit seksual, rrëmbimi
dhe vrasja.52 Operatori është i disponueshëm 24 orë në ditë, çdo ditë të javës, në numrin falas: 0800 11
112. Operatorët e linjës ndihmëse i referojnë viktimat e krimeve të sipërpërmendura tek institucione të
përshtatshme që i përkrahin ato.
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Intervistë e RrGK-së, 2017.
Korrespondencë me RrGK-në, 2017.
50 Republika e Kosovës, Këshilli Prokurorial i Kosovës, “Rregullorja për mandatin, strukturën dhe funksionimin e
zyrës për mbrojtje dhe ndihmë viktimave”, marrë nga: http://www.psh-ks.net/repository/docs/Nr.1188.2013Rregullore_mbi_Mandatin_,Strukturen_dhe_Funskionimin_e_ZMNV....pdf.
51 Po aty.
52 Republika e Kosovës, Prokurori i Shtetit, “Udhëzim për procedurat standarde të veprimit për Zyrën për
Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave”, marrë nga: http://www.psh-ks.net/repository/docs/Nr_1202_2013Udhezim_mbi_Procedurat_Standarde_te_Veprimit_per_ZMNV-ne.pdf.
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Nga monitorimi i BIRN-it lihet të kuptohet se pjesa më e madhe e viktimave referohen te MVtë nga policia.53 Monitoruesit vunë re se MV-të prireshin t’i kryenin detyrimet në mënyrën e duhur. Në
të gjitha rastet, MV-të i takonin klientët në një dhomë private, ku nuk kishte asnjë person tjetër që mund
të ndikonte në diskutim. Gjithashtu, MV-të i regjistronin dosjet e tyre menjëherë, duke i përditësuar
kështu bazat e tyre të të dhënave. MV-të i informonin viktimat rreth shërbimeve të disponueshme dhe
detyrave që ata kishin në raport me viktimën, duke përfshirë edhe përkrahjen nga QPS-të, avokatët dhe
strehimoret. MV-të gjithashtu i informonin viktimat për të drejtën e tyre për të marrë avokat apo për të
shkuar te psikologu. Megjithatë, MV-të i informuan viktimat për të drejtën e tyre për kompensim, në
vetëm shtatë raste. Shkaqet pse MV-të nuk i informonin gjithmonë viktimat për këtë të drejtë mund të
shqyrtohen më tej.
Sikurse pohohet në PSV dhe Tabela 1. Veprimet e ndërmarra nga Zyra për
në Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave, në vitin 2017
# i rasteve
Familje, MV-të janë të detyruar t’i Kërkesë për urdhër mbrojtje
407
51
përkrahin viktimat kur këta kërkojnë Kërkesë për urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje
1
urdhra mbrojtjeje. Në tabelën 1, Kërkesë për urdhër të menjëhershëm e të
paraqiten kërkesat për urdhra përkohshëm mbrojtjeje
265
mbrojtjeje, urdhra të menjëhershëm Miratuar nga gjykata
Refuzuar
nga
gjykata
12
mbrojtjeje
dhe
urdhra
të
Tërhequr nga pala me vendim
69
përkohshëm mbrojtjeje, të nxjerrë
Shkelje të urdhrit të mbrojtjes
10
nga Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë
Kërkesë për zgjatjen e afatit të urdhrit të mbrojtjes
8
Viktimave, si dhe numri i refuzimeve
të tyre. MV-të prireshin të ishin të vetëdijshëm për përgjegjësitë që kishin, në pajtim me PSV-të.54
Shpeshherë ata rekomandonin disa masa të ndryshme që viktimat mund të kërkonin si pjesë të urdhrave
të mbrojtjes. Ndërkohë, MV-të pohonin se puna me rastet e dhunës me bazë gjinore përbën një sfidë,
kryesisht për shkak të përkrahjes së pamjaftueshme nga institucionet e tjera përkatëse. Një tjetër pengesë
është recidivizmi, u shprehën ata, të cilin ia mveshin pjesërisht mungesës në Kosovë të qendrave për
trajtimin psiko-social të ushtruesve të dhunës. Një MB bëri këtë koment: “Shpeshherë kemi raste të
recidivistëve, të cilët kryejnë vepra penale dhe nuk e ndalin dhunën. Nëse kemi të bëjnë me njerëz që
kanë nevojë për trajtim psiko-social, atëherë ata duhet të dërgohen tek institucionet e përshtatshme dhe
jo të lihen në shtëpi. Në këtë mënyrë, viktima trajtohet më mirë”.

53

Monitoruesit e BIRN-it ndoqën 41 raste që ishin raportuar te MV-të. Në pjesën më të madhe të rasteve, ato
që kërkonin ndihmë ishin gra. Marrëdhënia midis viktimës dhe autorit të krimit kryesisht ishte martesë. Në pjesën
më të madhe të rasteve, pretendimet kishin të bënin me autorë krimi, ndërsa vetëm në katër raste pretendimet
ishin kundër autoreve.
54 Intervista të RrGK-së, 2017.
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Lidhur
me Tabela 2. Rastet e raportuara te Zyra për Mbrojtjen dhe Asistimin e Viktimave
2017
zbatimin nga ana e MV-ve Lloji i krimit
Dhuna
në
familje
832
të
SKMDHF-së,
në
Trafikimi
i
njerëzve
(neni
171)
42
veçanti nevojës për
Përdhunimi
(neni
230)
11
organizimin e trajnimeve
Keqpërdorimi
seksual
i
personave
nën
16
vjeç
(neni
235)
39
të vazhdueshme për MVKeqpërdorimi i fëmijëve në pornografi (neni 238)
2
të
dhe
MV-të
e
Keqpërdorimi seksual (neni 239)
6
sapoemëruar,55
MV-të
Sulmi seksual (neni 232)
8
prireshin të pohonin se
Keqpërdorimi seksual i personave me paaftësi mendore (neni 234)
1
kishin marrë pjesë në Nxitja e akteve seksuale me premtim të rrejshëm të martesës (neni 240)
1
trajnime të ndryshme. Në Mundësimi ose detyrimi në prostitucion (neni 241)
2
disa rajone janë emëruar Vrasja (neni 178)
11
MV të rinj. Një aktivitet i Rrëmbimi (neni 194)
4
parashikuar në SKMDHF, Bashkësia jashtëmartesore me personin nën 16 vjeç (neni 247)
14
i cili nuk është zbatuar Braktisja e fëmijës (neni 250)
1
ende, është emërimi i Keqpërdorimi i fëmijëve (neni 235)
3
MV-ve
serbë
në Kërcënimi (neni 14)
29
2
komunitetet ku serbishtja Shantazhi (neni 341)
Sulmi fizik (neni 149)
4
flitet si gjuhë amtare.56
Veprat
e
kryera
nën
shtrëngim
(neni
15)
2
Ndonëse rastet e
Tentim
vetëvrasje
1
dhunës
në
familje
Vetëvrasje
1
përbëjnë
pjesën
8
dërmuese të punës së Tentim vrasje (neni 28)
Tentim
vrasje
e
rëndë
(neni
28)
8
tyre, MV-të prireshin të
Lëndim i lehtë trupor (neni 188)
1
kishin njohuri edhe për
Tentim përdhunimi
2
forma të tjera të dhunës
Gjithsej
1044
me bazë gjinore. MV-të
janë përfshirë në disa prej Gjinia e viktimës
881
këtyre rasteve, të cilat më Gra
Burra
163
së shumti kanë të bëjnë
me
trafikimin
dhe Mosha e viktimës
abuzimin me fëmijët Minorenë
306
(shihni tabelën 2). Një Të rritur
738
MV
kujtonte:
“Më
kujtohet një rast kur drejtori i një shkolle e kishte puthur një nxënëse në faqe dhe pastaj në buzë. E
trajtuam këtë rast në pajtim me Kodin Penal. Këto raste që ndodhin në rajonin tonë i marr shumë
seriozisht sepse zakonisht janë vajzat e vogla nga minoritetet ato që vuajnë nga njerëz më të rritur”. Në
një rast tjetër që përmendi një MV, “një danez që punonte në një mision në Kosovë u kap duke filmuar
fëmijë. Ky rast u trajtua sipas Kodit Penal”.
Si përfundim, në përgjithësi, MV-të kishin rezultate profesionale në punë gjatë përmbushjes së
roleve dhe përgjegjësive të tyre. Monitorimi i RRGK-së lë të kuptohet se reagimi institucional i MV-ve
është përmirësuar që prej vitit 2015.
Gjykatat Themelore: Divizionet penale dhe civile

Gjykatat duhet t’u japin përparësi rasteve të dhunës në familje, duke i trajtuar ato në mënyrë të
drejtë dhe me dinjitet. Kjo përfshin të dyja palët e përfshira në debatin familjar: viktimën dhe kryesin e
veprës.57 Departamentet civile në gjykatat themelore janë përgjegjëse për nxjerrjen e urdhrave të
55

SKMDHF, aktiviteti 1.2.5.
SKMDHF, aktiviteti 2.3.2.
57 PSV, fq. 19.
56
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menjëhershëm të mbrojtjes dhe urdhrave të mbrojtjes.58 Gjykatësit civilë në këto departamente vendosin
edhe se cilat masa mbrojtjeje do të nxjerrin. Gjykatat janë të detyruara të nxjerrin urdhra të
menjëhershëm mbrojtjeje brenda 24 orëve, nga momenti i dorëzimit të kërkesës.59 Në procedurat
penale, gjykatat janë të detyruara t’i dënojnë kryesit për shkeljet e përmendura në Kodin Penal, duke
përfshirë aktet e kryera në kuadrin e marrëdhënies familjare. Sipas “Ligjit për mbrojtje nga dhuna në
familje”, shkelja e urdhrit të mbrojtjes përbën vepër penale.60
Në vitin 2016, Këshilli Gjyqësor i Kosovës vendosi të emëronte gjyqtarë penale në të gjitha
gjykatat themelore për t’u specializuar për dhunën me bazë gjinore. EULEX u ka ofruar trajnime këtyre
gjykatësve. Megjithatë, kjo nismë duket se ka mbetur në vend, ndërkohë që trajnimet e rëndësishme janë
më shumë “ad hoc” sesa të institucionalizuara.
Në SKMDHF përmenden aktivitetet që gjykatat duhet të ndjekin për të rritur rezultatet e punës
së tyre dhe për të përmirësuar reagimin ndaj rasteve të dhunës në familje. Për shembull, çdo vit, gjykatat
duhet të organizojnë leksione për të rritur ndërgjegjësimin e profesionistëve të rinj dhe të praktikantëve
të gjykatave. Gjyqtarët e intervistuar nga RrGK-ja pohuan se gjykatat e kanë zbatuar pjesërisht këtë
aktivitet. Gjyqtarët raportohet se janë duke u trajnuar për rrethanat rënduese në lidhje me rastet e
dhunës në familje. Pavarësisht kësaj, RrGK-ja konstatoi se kishte
gjykatës që shërbenin si në departamentin e çështjeve civile, ashtu
“Nuk kam kohë të
edhe në atë të çështjeve penale, të cilët nuk kishin marrë pjesë kurrë
marr pjesë në
në asnjë veprimtari për plotësimin e informimit lidhur me dhunën
trajnim.”
në familje. Disa gjykatës pohonin se për shkak të ngarkesës së tyre
- Gjykatës
të madhe me lëndë, ata nuk kishin kohë të merrnin pjesë në
trajnime. Gjysma e gjykatësve që u përfshinë në 79 raste të
vëzhguara nga BIRN-i nuk ishin trajnuar më përpara për të trajtuar rastet e dhunës në familje.
Kur u pyetën lidhur me atë nëse rastet e dhunës në familje trajtoheshin si shkelje e të drejtave të
njeriut dhe me prioritet, pjesa më e madhe e gjykatësve dhanë përgjigje pozitive. Të intervistuarit nga
institucione tjera vinin në dukje se performanca e gjyqtarëve ishte përmirësuar në këtë aspekt që prej
vitit 2015. Për më tepër, të 79 rastet e monitoruara nga BIRN-i iu dërguan gjykatës brenda afateve.61
Gjithsesi, grumbulli i përgjithshëm i rasteve të patrajtuara mund të vazhdojë të shkaktojë vonesa në
gjykimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore.62
Gjithashtu, në SKMDHF bëhet thirrje që gjykatat “të shmangin fragmentimin e procedurave
penale dhe civile gjatë trajtimit të rasteve prioritare nga prokuroria dhe gjykata”.63 Strategjia parasheh
sigurimin që urdhrat e mbrojtjes në procedurat civile të bëhen pjesë e dosjes së Prokurorisë për ndjekje
penale. Pjesa më e madhe e gjykatësve mendojnë se këto procedura janë të përkufizuara më mirë tani.
Një gjykatës shpjegoi:
Ka disa raste të dhunës në familje të cilat në fillim i trajtuam ne, si në raste civile ashtu edhe në
raste penale. Ne, si gjykatës të çështjeve civile, dhamë mendimi tonë që këto raste të trajtoheshin
si shkelje penale, meqenëse pamë që personi po ushtronte dhunë vazhdimisht. Ka pasur raste
kur këta persona janë dënuar me burg deri në një vit. Kur vërejmë që trajtimi i një rasti vetëm
në procedurë civile nuk po jep rezultat (sepse kërkesat për urdhra mbrojtjeje janë të natyrës
parandaluese dhe nuk e zgjidhin problemin; ata janë parandalues), zgjidhja më e mirë dhe më
efikase mbetet procedura penale. Gjykatësit marrin masa më drastike ndaj kryesve të veprave.
Ata i hedhin poshtë akuzat e ngritura ndaj tyre dhe mund t’i futin në burg.
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Ligji nr. 03/L-182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, neni 3.
Po aty, neni 16.
60 Po aty, neni 25.
61 BIRN-i monitori 79 raste në gjykatat themelore në Divizionin e Çështjeve Civile pranë Departamentit të
Çështjeve të Përgjithshme. Në 10 raste, burrat ishin viktima, ndërsa në pjesën tjetër të rasteve, gratë ishin
viktimat.
62 Korrespondencë e RrGK-së me aktorët që monitoronin rastet.
63 SKMDHF, aktiviteti 3.1.4.
59
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Pavarësisht disa praktikave të mira, njëlloj si prokurorët, gjykatësit që punojnë në departamentin penal
pohonin se trajtimi i dhunës në familje do të kishte qenë më i lehtë nëse do të ishte përkufizuar më qartë
në Kodin Penal të Kosovës.
Njëlloj si prokurorët, gjykatësit prireshin ta shihnin si pengesë “pajtimin” mes personave në
konfliktin e dhunës në familje. Në Drenas, RRGK-ja vëzhgoi një gjykatës që përpiqej të pajtonte viktimën
dhe kryesin e veprës në tre raste të veçuara gjatë një seance të vetme për nxjerrjen e një urdhri
mbrojtjeje.64 Një gjykatës tjetër tha: “Kur caktohet seanca
gjyqësore, gratë fillojnë të mëdyshen dhe pendohen. Për
“Kur caktohet seanca
shembull, patëm një rast tani afër. Gruaja deklaroi se vuante nga
gjyqësore, gratë fillojnë
dhuna, por kur filloi seanca gjyqësore, ajo tha: ‘Dua të kthehemi
të mëdyshen dhe
sërish bashkë. Pendohem’”. Nëse ka pasur krim, nuk ka rëndësi
pendohen.
nëse viktima i “tërheq” pretendimet apo vendos të kthehet te
- Gjykatës
bashkëshorti i saj. Prokuroria gjithsesi e ka për detyrim ta ndjekë
penalisht rastin mbështetur në provat e disponueshme, ndërkohë që gjykata duhet, gjithsesi, të nxjerrë
vendime dhe të dënojë, sipas rastit, në pajtim me Kodin Penal të Kosovës. Moskryerja e kësaj mund ta
vërë viktimën në rrezikun e recidivizmit, sidomos kur kryesit nuk besojnë se sistemi i drejtësisë do t’i
trajtojë me seriozitet rastet e dhunës në familje. Për më tepër, nuancat e deklaratave të gjykatësit lënë
të kuptohet se viktima vazhdon të fajësohet. Siç u shpreh një gjykatës tjetër lidhur me një rast:
Një grua denoncoi një burrë për sulm seksual, por sinqerisht, ajo shkoi me të në një dhomë
hoteli dhe atje ai e provokoi. Ajo nuk pranoi. Këto raste për mua janë pak problematikë sepse
nëse shkon në një dhomë hoteli me dikë, dihet çka mund të ndodhë.
Këto pohime lënë të kuptohet se vazhdon ende “fajësimi i viktimës”, meqenëse gjyqtarët ia veshin fajin
personit që vuajti krimin.65 Megjithatë, kryesit e veprave duhet të japin llogari për krimet që kryejnë.
Viktima nuk ka kurrë faj. “Jo, do të thotë ‘jo’”, pavarësisht vendit. Fajësimi i viktimës bën të mundur të
përjetësohet një kulturë ku dhuna e burrave ndaj grave jo vetëm që pranohet, por edhe inkurajohet.
Lidhur me urdhrat e mbrojtjes në rastet gjyqësore civile, monitoruesit e BIRN-it vunë re se
viktimat e dhunës në familje kryesisht kërkonin masën mbrojtëse të pengimit të kryesit të veprës penale
nga afrimi te viktima.66 Edhe kur MV-të i këshillojnë gratë të kërkojnë masa të tjera, monitoruesit vinin re
se gratë në përgjithësi kërkonin vetëm këtë masë. Sipas gjykatësve, kushtet social-kulturore në Kosovë
vazhdojnë të paraqesin sfida për zbatimin e urdhrave të mbrojtjes. Për shkak të familjeve me shumë
kurora, ku breza të ndryshëm jetojnë nën një familje, ndonjëherë është e vështirë të gjendet masa më e
përshtatshme mbrojtëse, u shprehën gjykatësit. Për më tepër, mungesa e qendrave të rehabilitimit për
trajtimin e varësisë ndaj alkoolit dhe drogës, nënkupton që gjykatësit nuk mund t’i përfshijnë këto masa
në urdhrat e mbrojtjes, edhe pse këto parashikohen nga “Ligji për mbrojtje nga dhuna në familje”.
Megjithatë, në katër raste të monitoruara nga BIRN-i, gjykatat nxorën masa për trajtim mjekësor nga
varësia nga alkooli dhe ajo nga substancat psikotropike. Në 17 nga rastet e monitoruara, gjyqtarët nuk
nxorën urdhra mbrojtjeje, që ishin kërkuar nga viktimat, sepse nuk mendonin se këto urdhra ishin të
nevojshëm.
Shembujt e mëposhtëm të rasteve gjyqësore të monitoruara nga BIRN-i ilustrojnë mënyrën se
si i trajtojnë gjyqtarët rastet e dhunës në familje.
Rasti 1. Dënim i lehtë
Gjykata Themelore e Mitrovicës zhvilloi një procedurë kundër të pandehurit A. M., nën dyshimin e
bazuar për kryerjen e veprës penale “sulm”67, nga neni 187, sipas aktakuzës së Prokurorisë
Themelore në Mitrovicë. Në seancën e mbajtur, të akuzuarit iu caktua dënimi me burgim prej tre
muajsh, i cili nuk do të ekzekutohej nëse brenda një viti i pandehuri nuk kryen ndonjë vepër tjetër
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Vëzhgimi i rastit nga RrGK-ja, 2017
RrGK-ja e ka diskutuar këtë temë edhe më parë (shihni, “Mjaft më me arsyetime”, fq. 21).
66 Ligji për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, neni 5.
67 KPK, neni 187.
65
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penale. Nëse dënimi me kusht revokohet, atij do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim, nga
data 12 shtator deri më 29 shtator të vitit 2017. I akuzuari pranoi fajin para gjykatës për veprën për
të cilën akuzohej. Ai i kërkoi falje gruas dhe djalit, të cilët ishin të pranishëm në seancë dhe të cilët
ishin pjesë e kërkesës që ishte bërë për ndërprerjen e masës së paraburgimit ndaj të të akuzuarit. Ai
i premtoi gjykatës që nuk do ta përsëriste më një vepër të tillë. “Isha pak i dehur, por premtoj që
nuk do ta përsëris më një veprim të tillë”, tha i akuzuari. Ndërsa prokurori i shtetit nuk ishte edhe
aq i kënaqur me vendimin e gjykatësit. Madje, kur gjykatësi pyeti të akuzuarin nëse ishte në dijeni të
ndonjë akuze tjetër të ngritur kundër tij, ai u përgjigj se nuk ishte në dijeni, ndërkohë që Prokurori i
tërhoqi vërejtjen gjykatësit se ai kishte edhe një akuzë tjetër, pikërisht për dhunë në familje, në vitin
2014, por nuk dinte nëse ai rast kishte përfunduar apo çfarë ishte bërë me të.68
Ky vendim mund t’i vërë gruan dhe fëmijët e tij në rrezik të dhunës së mundshme në të ardhmen. Edhe
punonjësit socialë kanë vënë re dënime të ulëta, gjë që, sipas tyre, ka kontribuar në recidivizëm.69
Rasti 2. Fajësimi i viktimës dhe pajtimi
Seanca ka qenë mjaft shqetësuese, sepse gjyqtarja e nderuar nga fillimi dukej se kishte dëshirë të
pajtonte çiftin, pavarësisht faktit se ligji nuk ia mundëson këtë. Ajo tha këto fjalë: “Ju jeni viktimë e
mungesës së një institucioni për këshilla martesore. Jeni të rinj. Po t’ju kisha parë të dy duke dalë nga
zyra dorë për dore, do t’ju duartrokisja. Do të isha shumë e lumtur. Besoj që pasi të skadojë urdhri
i mbrojtjes, ju do të bashkoheni”. Ajo tha se të dy ishin fajtor, sepse e dëmtuara pas vdekjes së vajzës
kishte rënë në depresion dhe, ndoshta, është sjellë keq me burrin (gjyqtarja paragjykoi), duke thënë
se viktima ndoshta ka kërkuar shumë nga burri, ndërsa burri është fajtor sepse nuk e kupton ndjenjën
e të qenët nënë dhe nuk e përjeton njëlloj humbjen e fëmijës si nëna dhe për këtë arsye është sjellë
keq me gruan. Po ashtu, avokatja e kryesit të dhunës e pyeti të dëmtuarën se me çfarë e kishte
goditur i mbrojturi i saj. Viktima tha “me grusht”, ndërsa avokatja iu përgjigj se “grushti nuk lë shenja
dhe nuk ke prova”, pastaj e dëmtuara replikoi duke i thënë avokates: “Më lër të të gjuaj njëherë unë
ty me grusht”. Gjykata lëshoi urdhrin e mbrojtjes sipas neneve 5, paragrafët 1 dhe 2 dhe nenit 6,
paragrafët 1 dhe 2, në kohëzgjatje prej 4 muajsh70. Gjithashtu, gjykata miratoi kërkesën e viktimës
për t’iu kthyer gjërat e veta personale.”
Ky rast dëshmon se gjykatësit vazhdojnë përpjekjet për pajtimin e familjeve, përfshirë këtu edhe
përpjekjet për të ofruar këshillim familjar, edhe pse kjo është jashtë rolit dhe përgjegjësive që ata kanë.
Këto përpjekje për t’i detyruar çiftet të kthehen bashkë mund të kontribuojnë në recidivizëm, duke i vënë
viktimat, në këtë mënyrë, në rrezikun e lëndimit.
Rasti 3. Pajtimi
Përpara fillimit të seancës, sapo u ulën palët, gjyqtari tha: “Shpresoj, edhe për hir të fëmijëve, ju do
të pajtoheni, ju lutem. Sepse këto gjëra janë gjëra normale, gjëra të jetës së përditshme. Harrojini
problemet. Mundohuni të mendoni të ktheheni bashkë”. Gjithashtu, MV-ja tha se: “gjë ma e mirë që
mund të bëhej ishte që gruaja të kthehej te bashkëshorti dhe që ata të dy të pajtoheshin”. Megjithatë,
si viktima ashtu edhe kryesi i veprës e refuzuan këtë. Kryesi i veprës e sulmonte vazhdimisht viktimën
me fjalë madje edhe në koridorin e gjykatës. Të gjitha propozimet e përmendura më sipër u bënë
përpara fillimit të seancës. Menjëherë sapo filloi seanca, ajo u shty dhe u caktua për një datë të
mëvonshme, sepse kryesi i krimit refuzoi të flasë pa praninë e avokatit të tij. Më vonë, BIRN-i mësoi
se gjykatësi nuk kishte asnjë specializim për t’u marrë me raste të kësaj natyre, por për shkak se
gjykatësi i kualifikuar ishte me pushime, këto raste po i trajtonte një gjykatës tjetër.
Ky rast ilustron një tjetër shembull ku gjyqtarët tejkalojnë përgjegjësitë e tyre ligjore për të “pajtuar”
rastet. Gjithashtu, komentet e gjykatësit e bëjnë dhunën diçka normale, duke dhënë kështu mesazhin e
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pasaktë që është “normale” që dhuna të ndodhë rregullisht në një marrëdhënie. Në një rast civil tjetër
të monitoruar nga BIRN-i:
Rasti 4. Pajtimi
Gjykatësi e shtyu seancën gjyqësore për dy deri në tri ditë, me arsyetimin se gjykata do t’i japë çiftit
më shumë kohë për t’u pajtuar. Pas dy ditësh pas shtyrjes së seancës, burri mori fëmijët dhe u largua
nga vendi me qëllim që të pengonte gruan të mirrte kujdestarinë e fëmijëve.
Sërish, “pajtimi” nuk është pjesë e përgjegjësive të gjykatës dhe mund të kontribuojë në minimin e të
drejtave të grave, sikurse dëshmon edhe ky rast. Lidhur me rastet e kujdestarisë së fëmijëve në raport
me dhunën në familje u vunë re problematika të tjera.
Rasti 5. Kujdestaria e fëmijëve
Në fillim të seancës, gjykatësi tha se më e mira do të ishte që palët të binin dakord, por ato e mohuan
këtë në mënyrë kategorike. Punonjësi social përsëriti të njëjtin pohim tri herë: “U kërkon dhe u
propozoj palëve, për hir të fëmijëve, që të bien dakord dhe të bashkëjetojnë përsëri”. Viktima kishte
kërkuar një urdhër mbrojtjeje, por gjatë seancës, ajo tha se kishte hequr dorë nga kërkesa e saj sepse
nuk ka frikë nga bashkëshorti dhe se “nga gjykata kërkoj vetëm kujdestarinë e fëmijëve”. Gjykata
vendosi që fëmijët duhej të qëndronin përkohësisht te babai i tyre dhe se nëna do të kishte mundësi
t’i takonte një herë në javë në Qendrën e Punës Sociale.
Ky rast ilustron një çështje të përsëritur, e cila është raportuar te RrGK-ja, pra se gjykatat vazhdonin të
jepnin të drejtën për kujdestarinë e fëmijëve personave që pretendoheshin se kishin ushtruar dhunë në
familje dhe jo viktimave të dhunës, domethënë nënave të fëmijëve. Ndërkohë që është argumentuar se
kjo bëhet për të mbrojtur mirëqenien ekonomike të fëmijës, ky veprim e shpërfill mundësinë e abuzimit
fizik dhe psikologjik që mund të cenojë në mënyrë të konsiderueshme mirëqenien e fëmijës që jeton me
ushtruesin e dhunës. Në të vërtetë, frika e humbjes së fëmijëve është njëra prej arsyeve për të cilat gratë
që jetojnë në familje ku ushtrohet dhunë, nuk e raportojnë dhunën. Megjithatë, alternativat ekzistojnë,
p.sh. ushtruesve të dhunës t’u kërkohet të paguajnë ushqimin me të cilin do të përkrahen viktimat dhe
fëmijët e tyre, përkohësisht përmes urdhrave të mbrojtjes dhe më pas përmes urdhrave gjyqësorë në
rastet e kujdestarisë për fëmijën. Masa të tilla do t’i vinin para përgjegjësisë ushtruesit e dhunës dhe jo të
ndëshkonin viktimat.
Lidhur me format e tjera të dhunës me bazë gjinore, gjykatësit kishin njohuri lidhur me aktet e
ndryshme që mund të ndodhnin, mbështetur në KPK. Megjithatë, intervistat që realizoi RrGK-ja me disa
gjykatës lanë të kuptohej se qëndrimet dhe vlerat personale mund të ndikojnë mënyrën se si disa gjykatës
i trajtojnë këto raste, sikurse u ilustrua nga komentet e dhëna më sipër.
Edhe siguria brenda gjykatave vazhdon të mbetet sfidë, sipas EULEX-it.71 Disa gjykata kanë
raportuar si problem madhor masat e dobëta të sigurisë. “Masat mbrojtëse siç janë mburojat me xham
opak apo përdorimi i lidhjeve “video” zbatohen rrallë gjatë seancave gjyqësore në rastet e dhunës
seksuale me bazë gjinore apo në rastet e dhunës seksuale”, sipas EULEX-it, “gjë që mund të shkaktojë
parehati psikologjike për viktimat e krimeve seksuale dhe të atyre me bazë gjinore dhe të rrisë rrezikun
e riviktimizimit dhe ritraumatizimit”. Për më tepër, gjykatat nuk kanë gjithmonë masa të përshtatshme
për mbrojtjen e dëshmitarëve, duke përfshirë këtu edhe mbrojtjen e identitetit të dëshmitarëve.72
Si përfundim, në raport me vitin 2015, RrGK-ja ka vlerësuar disa përmirësime në trajtimin me
përparësi të rasteve të dhunës në familje nga ana e gjykatësve. Caktimi i disa gjyqtarëve për t’u
specializuar në rastet e dhunës me bazë gjinore përbën një zhvillim pozitiv. Edhe përfaqësues nga
institucione të tjera dukeshin të kënaqur me përmirësimin e rezultateve të punës së gjyqtarëve.
Megjithatë, të dhënat e nxjerra nga monitorimi lënë të kuptohet se disa gjyqtarë vazhdojnë të nxisin
pajtimin familjar dhe të fajësojnë viktimat për krimet e kryera kundër tyre. Përpjekjet e disa gjyqtarëve
për të bërë pajtime në disa raste mund të krijojnë një mjedis që e bën të mundur recidivizmin, duke bërë
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Korrespondencë me RrGK-në, janar 2018.
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që viktimat të ekspozohen ndaj rrezikut të vazhdimit të dhunës. Gjykatat nuk kanë masa paraprake të
mjaftueshme për të siguruar shmangien e riviktimizimit dhe ritraumatizimit të viktimave.
Kompensimi i viktimave

Në vitin 2015, Republika e Kosovës miratoi “Ligjin për kompensimin e viktimave të krimit”. Sipas
këtij ligji, Qeveria e Kosovës duhet të krijojë një Program funksional për Kompensimin e Viktimave të
Krimit në pajtim me Udhëzimin e Këshillit nr. 2004/80/EC, të datës 29 prill 2004, që ka të bëjë me
kompensimin e viktimave të krimit.73 Ligji “[...] rregullon të drejtën e kompensimit financiar të viktimave
të veprave të dhunshme penale dhe të vartësve të tyre, autoritetet vendimmarrëse si dhe procedurat
për realizimin e të drejtës për kompensim në situatat vendore dhe ndërkufitare”.74 Veprat e dhunshme
që hyjnë në kategorinë e veprave të kompensueshme janë: vrasja, trafikimi i njerëzve, përdhunimi,
keqpërdorimi seksual i fëmijëve dhe veprat penale që bien brenda përkufizimit të dhunës në familje, sipas
“Ligjit për mbrojtjen nga dhuna në familje”.
Në vitin 2017, Ministria e Drejtësisë prezantoi për publikun “Programin për kompensimin e
viktimave të krimit”, i cili financohet nga buxheti i Republikës së Kosovës.75 Monitorimet dhe intervistat
me MV-të dhe gjykatësit lënë të kuptohet se deri më tani nuk është kompensuar asnjë viktimë e krimit
që përfshijnë dhunën me bazë gjinore. Gjithashtu, RrGK-ja konstatoi se gjykatësit prireshin të hezitonin
për të marrë vendime në të mirë të kompensimit të viktimave. Siç tha edhe një gjyqtar: “Nuk e di pse ju
[shoqëria civile] këmbëngulni për këtë kompensimin. Edhe në parlament po bëhet gjithë ajo rrëmujë për
këtë çështje. Unë për vete mendoj që kompensimi mund të rrisë kallëzimet false, sepse njerëzit do të
mendojnë se mund të përfitojnë nga ky fond”. Kjo dhe deklarata të tjera, të dhëna nga gjyqtarë të tjerë,
lënë të kuptohet se ekziston nevoja për përmirësimin e njohurive lidhur me të drejtën ligjore për
kompensim dhe rëndësinë që kjo e drejtë ekziston për viktimat. Më tej, nëse provat kanë treguar se
viktimat meritojnë t’u jepet e drejta e kompensimit, nuk ekziston asnjë arsye për të hipotetizuar praninë
e pretendimeve “false”, sepse çdo pretendim fals do të demaskohej në gjykatë.
Institucioni i Avokatit të Popullit

Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) është “mekanizëm i barazisë për promovim, monitorim
dhe mbështetje të trajtimit të barabartë pa diskriminim në bazat e mbrojtura nga Ligji për barazi gjinore
dhe Ligji për mbrojtje nga diskriminimi”.76 Përgjegjësia e IAP-it është të hetojë “[...] ankesat e pranuara
nga çdo person fizik ose juridik lidhur me pohimet për shkeljen e të drejtave të njeriut të parapara me
kushtetutë, ligje dhe akte tjera, si dhe me instrumente ndërkombëtare të të drejtave të njeriut,
veçanërisht me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, duke përfshirë veprimet apo mosveprimet
që paraqesin keqpërdorim të autoritetit”.77 Dhuna me bazë gjinore është çështje e të drejtave të njeriut.
Për këtë arsye, IAP-i duhet t’u përgjigjet ankesave që parashtrohen nga personat që kanë pësuar dhunë
me bazë gjinore dhe kur institucionet përgjegjëse nuk i trajtojnë si duhet këto raste.
Avokati i Popullit ka zyra rajonale në Prishtinë, Pejë, Prizren, Mitrovicë, Gjakovë, Gjilan dhe
Graçanicë. Në nëntor të vitit 2017, IAP-i krijoi Departamentin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Çështjet
që kanë të bëjnë me barazinë gjinore bien në fushëveprimin e këtij Departamenti. Në vitin 2016, IAP-i
pati gjithsej 1,694 raste (1,313 të hapura nga burrat dhe 381 nga gratë).78 Në vitin 2016, IAP-i organizoi
një konferencë për koordinimin institucional lidhur me dhunën në familje. Megjithatë, gjatë kësaj
periudhe, IAP-i nuk ka dhënë asnjë rekomandim zyrtar lidhur me rastet e dhunës në familje apo
ngacmimit seksual.
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Shërbimi Korrektues i Kosovës

Në pajtim me të gjitha ligjet në Kosovë dhe në partneritet të ngushtë me të gjithë partnerët e
drejtësisë, Shërbimi Korrektues i Kosovës (SHKK) merret me të burgosurit në ambientet korrektuese.
Këto shërbime synojnë t’i bëjnë të burgosurit persona që nuk do të sillen keq apo nuk do të kryejnë
vepra penale.79 Këtu përfshihet përpjekja për t’i shoqërizuar përsëri të burgosurit, duke respektuar
njëkohësisht edhe të drejtat e tyre themelore. Ndërkohë, SHKK-ja synon të sigurojë një hapësirë të
sigurt për personelin e vet, të burgosurit dhe shoqërinë. SHKK-ja është përgjegjëse për të burgosurit,
personat nën arrest dhe fëmijët (minorenë) në pajtim me ligjet përkatëse, konventat evropiane dhe
rregullore të tjera. Kur gjykatat i dënojnë të burgosurit, të arrestuarit apo minorenët, SHKK-ja harton një
plan për secilin person për periudhën gjatë së cilës qëndrojnë në institucionet korrektuese.80
Punonjësit socialë dhe ekspertë të tjerë, si doktorë, psikiatër dhe psikologë, shqyrtojnë gjendjen
e të burgosurit, duke përfshirë atë fizike dhe psikologjike. Nëse dikush ka probleme që lidhen me
abuzimin me drogën apo alkoolin, apo ka shfaqur shenja të çrregullimeve psikologjike, SHKK-ja krijon
kushte për trajtimin e tij/saj. Nëse nuk i ka kushtet për të ofruar përkrahjen e duhur, SHKK-ja kërkon
mbështetje nga institucionet e tjera që i ofrojnë shërbimet e kërkuara. SHKK-ja bashkëpunon kryesisht
me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Punës dhe
Mirëqenies Sociale, qendrat e aftësimit profesional, zyrat e punës dhe departamentet arsimore
komunale.81 Në vitet 2015 dhe 2016, RrGK-ja trajnoi të gjithë zyrtarët e SHKK-së lidhur me dhunën me
bazë gjinore, stereotipat gjinorë dhe mënyrën se si mund të bashkëpunojnë me strehimoret dhe
organizatat e tjera të shoqërisë civile për të përmirësuar trajtimin e përfituesve të tyre. Këtu përfshihet
edhe përmirësimi i planeve për trajtimin e kryesve të veprave penale.
SHKK-ja nuk dha informacione lidhur me numrin e personave që kishin kryer një apo më shumë
forma të dhunës me bazë gjinore dhe që trajtoheshin nga ky institucion. Një zyrtar pohoi se: “Në
përgjithësi, të gjitha rastet trajtohen në të njëjtën mënyrë”. Për këtë arsye, SHKK-ja nuk ka asnjë program
specifik për t’u marrë me ushtruesit e dhunës me bazë gjinore. Edhe pse të burgosurit kanë plane
individuale të hartuara për ta, është e paqartë nëse në këto plane përfshihen masa specifike që synojnë
t’i rehabilitojnë ushtruesit e dhunës me bazë gjinore, duke përfshirë edhe risocializimin, lidhur me
marrëdhëniet e pushtetit dhe rolet gjinore tradicionale.
Në përgjithësi, zyrtarët e SHKK-së dukej se nuk ishin të informuar për kuadrin ligjor përkatëse
që ka të bëjë me dhunën me bazë gjinore, detyrat dhe detyrimet e tyre gjatë punës me kryesit e veprave
të ndryshme penale duke përfshirë edhe dhunën me bazë gjinore.
Shërbimi Sprovues

Shërbimi Sprovues, i cili ndodhet në kuadrin e Ministrisë së Drejtësisë, është përgjegjës për
organizimin, zbatimin dhe mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve alternative dhe për riintegrimin social
të personave të dënuar. Misioni i Shërbimit Sprovues është “reduktimi i krimit, zvogëlimi i shkallës së
recidivizmit dhe rritja e sigurisë për shoqërinë”.82 Krahas kësaj, Shërbimi Sprovues është përgjegjës për:
vlerësimin e mënyrës më të mirë për përkrahjen e rehabilitimit të personave që kanë kryer vepra penale;
ekzekutimin e masave për kryesit e mitur të veprave penale; mbikëqyrjen dhe ndihmesën ndaj personave
të dënuar me dënime alternative; mbikëqyrjen dhe ndihmesën ndaj kryesve me varësi ndaj drogës apo
alkoolit, të cilët i nënshtrohen trajtimit të detyrueshëm rehabilitues që ofrohet jashtë burgut; mbikëqyrjen
dhe ndihmesën personave të liruar me kusht; hartimin e programeve të mbikëqyrjes individuale; hartimin
e raporteve për ekzekutimin e dënimeve alternative dhe lirimit me kusht të të burgosurve për
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prokurorët, gjykatat dhe kolegjet e lirimit me kusht; udhëzimet dhe përkrahjen ndaj personave në fund
të dënimit të tyre; dhe menaxhimin e të dhënave.83
Sikurse ilustrohet nga shembujt e sipërpërmendur, duket se në Shërbimin Sprovues janë dërguar
disa raste të dhunës në familje. Një prokuror konsideronte se gjykatësit i kishin dënuar “pothuaj 100%”
të rasteve me periudhë sprovuese. Të anketuarit e institucioneve të ndryshme u shprehën se mungesa e
programeve për personat që kanë kryer këto krime mund të kontribuojë në recidivizëm. Megjithatë,
Shërbimi Sprovues nuk ka asnjë regjistër të veçantë për rastet e dhunës dhe as ndonjë lloj baze të
dhënash. Për këtë arsye, është e paqartë se sa raste janë trajtuar. Ata thanë se i trajtojnë rastet e dhunës
në familje si të gjitha rastet e tjera dhe se nuk kanë ndonjë program specifik rehabilitimi vetëm për
ushtruesit e dhunës në familje apo të formave të tjera të dhunës me bazë gjinore.
Lidhur me SKMDHF-në, personeli i Shërbimit Sprovues e dinte që ajo ekzistonte. Megjithatë,
atyre u mungojnë informatat lidhur me detyrimet që kanë sipas kësaj strategjie. Ndërkohë, zyrtarët e
Shërbimit Sprovues duhet të monitorojnë dhe përkrahin zbatimin e urdhrave të mbrojtjes, me qëllim
zvogëlimin e numrit të rasteve të recidivizmit. Këta zyrtarë duhet të punojnë me kryesit e veprave me
qëllim që të sigurojnë që ata nuk do të kryejnë të njëjtin krim përsëri dhe t’i integrojnë ata, sikurse
parashihet në ligj.84 Megjithatë, Shërbimi Sprovues nuk kishte ndonjë informacion specifik lidhur me këto
shërbime dhe u shpreh se këto raste trajtoheshin njëlloj si të gjitha rastet e tjera. Prandaj, infrastruktura
për rehabilitimin e ushtruesve të dhunës me bazë gjinore duket se është e pamjaftueshme.
Qendrat për Punë Sociale

Qendrat për Punë Sociale (QPS) janë institucione publike të nivelit komunal të cilat kanë
kompetencë mbrojtjen e qytetarëve që kanë nevojë për shërbime sociale dhe familjare.85 Në
përgjegjësitë e tyre bëjnë pjesë mbrojtja dhe ofrimi i shërbimeve ndaj personave që kanë vuajtur nga
dhuna në familje. QPS-të koordinojnë aktivitetet me palët e tjera të interesuara për të përkrahur dhe
fuqizuar të mbijetuarit e dhunës. QPS-të i ndihmojnë viktimat e dhunës në familje atëherë kur paraqitet
nevoja për shërbime sociale, duke përfshirë mbrojtjen, rehabilitimin dhe integrimin e viktimave në
shoqëri. QPS-ja i cakton secilës viktimë, një menaxher rasti, i cili është zyrtar i emëruar nga QPS-ja, për
të ndihmuar në identifikimin dhe koordinimin e shërbimeve për riintegrimin e viktimës në shoqëri.
Menaxheri i rastit mbikëqyr rastin dhe vlerëson gjendjen sociale dhe ekonomike të viktimave të dhunës
në familje. Kjo i mundëson QPS-së të identifikojë nevojat e viktimës dhe të koordinojë shërbimet e
duhura. Menaxheri realizon vizita në shtëpi, për të vlerësuar gjendjen e përgjithshme në familje apo
vëzhgon shërbimet e strehimoreve.
QPS-të kanë kompetenca si kujdestarë për të miturit, në pajtim me Kodin e Drejtësisë për të
Mitur të Kosovës.86 Në rastet që shkojnë në gjykatë, në PSV 87 dhe SKMDHF88 pohohet se punonjësit
socialë duhet të dëshmojnë për nevojat e fëmijës, duke marrë parasysh parimin e mbrojtjes së interesave
më të mira të fëmijës. QPS-ja duhet të jetë e pranishme gjatë seancave gjyqësore që kanë të bëjnë me
fëmijët. Punonjësit e QPS-ve duhet të vizitojnë familjet ku ka ndodhur rasti i dhunës, me qëllim që të
sigurojnë mirëqenien e fëmijës.
Pjesa më e madhe e zyrtarëve që punojnë në QPS pohonin se gjithmonë i merrnin parasysh
nevojat e fëmijës kur u jepnin këshilla gjykatave lidhur me çështjet e kujdestarisë mbi fëmijën. Nga
vëzhgimet e RrGK-së lihet të kuptohet se QPS-të, në rekomandimet e tyre për gjykatat, vërtet mund t’i
marrin parasysh nevojat ekonomike të fëmijëve, por jo gjithmonë edhe mirëqenien e tyre fizike dhe
psikologjike. Për ta ilustruar këtë, po sjellim rastin e mëposhtëm.
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Ministria e Drejtësisë, “Fushëveprimi i Shërbimit Sprovues të Kosovës”, marrë nga: https://md.rksgov.net/page.aspx?id=1,19,1,19.
84 Po aty.
85 Kuvendi, Ligji nr. 02/L-17 për Shërbime Sociale dhe Familjare, nenet 9 dhe 12, marrë nga:
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86 Kuvendi, Kodi nr. 03/L-193 i Drejtësisë për të Mitur, 2010, marrë nga: https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2698.
87 PSV-të.
88 SKMDHF, fq. 21.
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Rasti 5. Kujdestaria e fëmijëve
Përpara fillimit të seancës në gjykatën civile, punonjësi social u përshëndet me palën përgjegjëse, por
jo me viktimën. Gjatë seancës, viktima vazhdimisht theksonte se ka pasur dhunë fizike dhe psiqike
nga të gjithë anëtarët e familjes së bashkëshortit. Ajo kërkoi t’i takonte fëmijët dy herë në muaj.
Ndërkohë, gjatë fjalës së saj, pala përgjegjëse u shpreh, “Kam frikë se pasi fëmijët të qëndrojnë në
fundjavë me nënën e tyre, ata do të destabilizohen”. Punonjësi social deklaroi në gjykatë: “Ne si
organ i kujdestarisë [së fëmijës] jemi informuar rreth këtij rasti dhe kemi marrë veprimet e para drejt
rikthimit në gjendjen e mëparshme të kësaj marrëdhënieje. Ne do të vazhdojmë në drejtim të
rikthimit në gjendjen e mëparshme të marrëdhënies së tyre. Mbajtja e kontaktit mes fëmijëve dhe
nënës së tyre do të jetë urë lidhëse që do të hapë mundësinë e tejkalimit të problemeve mes
bashkëshortëve, përmes ndërmjetësimit nga ana e organit të kujdestarisë. Në përgjithësi, e përkrah
kontaktin e fëmijëve, i cili kërkohet nga ana e palës së mbrojtur. Megjithatë, duke pasur parasysh
moshën e fëmijëve dhe largësinë e vendbanimit të palës së mbrojtur, sugjeroj që kontakti të caktohet
një herë në muaj, në javën e parë të muajit”.
Monitoruesit e BIRN-it vunë re se punonjësi social ishte “i njëanshëm”. Ai këmbëngulte që nëna ta
takonte fëmijën vetëm një herë në muaj, duke treguar kështu se kishte raporte të afërta me palën
përgjegjëse dhe e favorizonte atë. Ky rast tregon supozimin kulturor themelor se fëmijët “i përkasin”
baballarëve të tyre, edhe nëse babai dhe familja e tij ushtrojnë dhunë. Është me interes të shënohet se
çështja lidhur me atë nëse fëmija duhet të marrë nën kujdestari fëmijët apo jo dhe që babai të paguajë
ushqimin, as që u mor parasysh. Kjo vë në pah marrëdhëniet e sipërpërmendura të pushtetit midis grave
dhe burrave në Kosovë, sipas të cilave shoqëria e merr për të mirëqenë se interesat më të mira të fëmijës
janë nëse ai/ajo rri me babanë, madje edhe në situatat e dhunës në familje. Për më tepër, nepotizmi,
domethënë marrëdhënia e vëzhguar midis punonjësit social dhe ushtruesit të dhunës, mund ta ketë
minuar shqyrtimin e drejtë të kërkesës së nënës. Ky rast ilustron edhe prirjen e përsëritur të
institucioneve për të nxitur pajtimin midis anëtarëve të familjes në rastet e mosmarrëveshjeve familjare
(gjë që përshkruhet edhe më poshtë, në studimin e rastit). Edhe pse pajtimi parashihet në Ligjin për
Familjen si kompetencë e punonjësve socialë,89 për rastet e dhunës në familje kërkohet një qasje e
kujdesshme, për të shmangur rrezikun e ritraumatizimit apo recidivizmit.
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Kuvendi, Ligji nr. 2004/02 për Familjen, marrë nga: http://assemblykosova.org/common/docs/ligjet/2004_32_al.pdf.
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Rast Studimi: Si trajtoi QPS një rast të Dhunës në Familje
Sipas viktimës rasti i të cilës është monitoruar nga BIRN, disa javë para se ajo ta raportoj rastin e dhunës
në familje, ajo kishe lindur një foshnjë përmes ndërhyrjes cezariane. Foshnjën e kishte lënë në spital, që ta
merrte i ati i foshnjës, ish-bashkëshorti i saj. Ajo ishte e ndarë nga bashkëshorti para se fëmija të lindte. Ai ishte
i dyshuar për kryerjen e dhunës kundër saj kur ata ishin të martuar. Ajo ishte përballur me presion të
vazhdueshëm shoqëror për t'u kthyer tek ish-bashkëshorti i saj, por ajo nuk kishte pranuar.
Më 29 shtator 2017, menaxheri i rastit nga QPS e kishte kontaktuar viktimën, duke i kërkuar asaj që të vij
në QPS për tu deklaruar në lidhje me rastin. Viktima kishte kërkuar nga menaxheri i rastit që ta vizitonte në
shtëpinë e saj pasi që e kishte të pamundur të lëvizte si pasojë e një infeksioni të shfaqur pas operimit.
Megjithatë, menaxheri i rastit i kërkoj asaj që të vij në QPS me arsyetimin se ai kishte nevoj përdorim të
kompjuterit për të regjistruar rastin.
Viktima kishte shkuar në QPS. Derisa po e ipte deklaratën, ish bashkëshorti erdhi në zyre. Ai i tha punëtorit
social: “ta përfundojmë këtë gjë më shpejt sepse djali im është në inkubator”. Pasi që e pa viktimën, ai filloi t’i
bërtas asaj dhe nënës së saj, e cila kishte ardhur për ta shoqëruar viktimën.
Një tjetër punëtor scial, që i ndëgjoj bërtimat, hyri në dhomë dhe intervenoi, në mënyrë që ta largoj palën
përgjegjëse nga dhoma. Ai nuk e ndëgjonte, e shtyu punëtoren sociale dhe e fyente atë me fjalë ofenduese. Ai
poashtu e kapi për nofulle ish-bashkëshorten e tij. Pastaj, një rojë hyri, e largoi të akuzuarin nga objekti. Më
vonë erdhi edhe policia, të cilët e hapën rastin, e që u trajtua si kërcënim.
Sipas punëtores sociale, kolegu i saj i cili ishte emëruar si menaxher i rastit nuk kishte reaguar. Në
deklaratën e tij dhënë në polici, të rishikuar nga BIRN, ai e kishte mohuar se dhunuesi e kishte kërcënuar dikë.
Sipas viktimës, arsyeja përse menaxheri i rastit ka insistuar që deklarat të ipet në QPS, e jo në shtëpi, ishte sepse
menaxheri i rastit “ka marrë para (nga i akuzuari) për të tentuar të na bëjë bashkë”. Punëtori tjetër social
poashtu besonte se takimi në mes të viktimës dhe palës përgjegjëse ishte planifikuar nga menaxheri i rastit me
kërkesë të palës përgjegjëse.
Disa ditë më vonë, një seancë gjyqësore është caktuar për të kërkuar urdhërin mbrojtës. Pas seancës,
vendimi i shkallës së parë u pranua nga viktima pas 20 ditësh, pavarësisht se palët e tjera në procedurë morën
vendimin tetë ditë pas dëgjimit. Stacioni i policisë ende ende nuk e kishte marrë vendimin nga gjykata. Vonesa
në pranimin e vendimit e bëri viktimën të frikësuar dhe e bëri të pamundur që ajo të merrte gjërat e saj
personale nga shtëpia e ish burrit të saj sepse stacioni i policisë nuk kishte marrë vendimin për urdhër
mbrojtjeje.

Pjesa më e madhe e punonjësve socialë kanë kryer trajnime të ndryshme, duke përfshirë edhe
ato për dhunën në familje. Disa të intervistuar thanë se rezultatet e punës së QPS-ve janë përmirësuar
gjatë dy viteve të fundit dhe se i kanë trajtuar “mirë” personat që kanë vuajtur nga dhuna. Të intervistuar
të tjerë shprehën shqetësimin e tyre lidhur me paaftësinë e personelit të QPS-ve për të realizuar detyrat
e tyre. Kur u pyetën për SKMDHF-në e re, disa punonjës socialë ishin të informuar ndërsa të tjerë jo.
Disa punonjës socialë as që e dinin që SKMDHF-ja ekzistonte. Kjo lë të kuptohet se ky institucion nuk ka
njohuri të mjaftueshme lidhur me përgjegjësitë e punonjësve socialë.
Në pajtim me Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare90 dhe statutet e QPS-ve,91 punonjësit
socialë duhet të garantojnë ruajtjen e fshehtësisë. Një punonjës social tha: “Ndonjëherë edhe policia e
zbulon fshehtësinë dhe të dhënat përhapen me shpejtësi, sidomos nëse bashkëshorti i viktimës ka pushtet
apo ka të njohur në institucione.” Sigurimi i ruajtjes së fshehtësisë duket se paraqet sfidë për punonjësit
socialë, por edhe për aktorë të tjerë që merren me rastet e dhunës në familje. Një punonjës socialë u
shpreh: “Ndoshta kur të përmirësohet sistemi i të dhënave, do të mund të mbrojmë identitetin e rasteve.
Dhe ne [institucionet] të gjithë do të kemi qasje më të lehtë, pa vënë në rrezik identitetin e personit.”
Buxheti i pamjaftueshëm që u ndahet komunave për QPS-të me qëllim që këto të kryejnë detyrat
e tyre ishte një tjetër sfidë që u përmend në mënyrë të përsëritur nga QPS-të. Monitoruesit e BIRN-it
vëzhguan se pjesa më e madhe e QPS-ve nuk kishin ambiente të përshtatshme. Pjesa më e madhe e tyre
ndodheshin në ndërtesa të vjetra, ku pikon ujë nga tavani, ku suvaja është duke rënë dhe, çka është më
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e rëndësishmja, mungojnë sallat për kryerjen e intervistave konfidenciale me klientët. Gjithashtu,
monitoruesit e BIRN-it vunë re se vetëm pak QPS kishin salla me lodra për fëmijët, të cilët zakonisht
vijnë në këto qendra pas ngjarjeve traumatike. Përfaqësuesit e QPS-ve pohuan se qeveria në përgjithësi
nuk ka interes për të përmirësuar kushtet, ndërkohë që me decentralizimin, buxhetet e tyre janë ulur,
gjë që ua pengon edhe më shumë punën dhe aftësinë për të mbështetur viktimat.
Si përfundim, ndonëse disa punonjës socialë duket se i kanë përmirësuar rezultatet e punës së
tyre, të tjerët nuk i kanë përmirësuar ato. Jo të gjithë punonjësit socialë janë informuar për SKMDHF-në
e re dhe rëndësinë e sigurimit të fshehtësisë dhe të ruajtjes së mirëqenies së përgjithshme të fëmijëve që
jetojnë në familje ku është ushtruar dhunë. QPS-të vazhdojnë të mos kenë burime të mjaftueshme dhe
kushte normale për të realizuar përgjegjësitë e tyre.
Strehimoret

Të kontraktuara nga Departamenti i Mirëqenies Sociale pranë Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale, strehimoret jo-qeveritare ofrojnë shërbime strehimi për gratë dhe fëmijët që kanë
vuajtur nga dhuna në familje. Strehimoret janë të detyruara me Ligjin për Shërbimet Sociale dhe Familjare,
që të licencohen dhe të specializohen për këto shërbime. Shërbimet e strehimoreve financohen
pjesërisht, edhe pse jo plotësisht, nga Departamenti i Mirëqenies Sociale. Edhe departamentet e
mirëqenies sociale në komuna dhe/ose drejtoritë komunale të financave i kanë përkrahur financiarisht
strehimoret duke i përjashtuar ato nga taksat komunale dhe shpenzimet e tjera, si energjia elektrike apo
uji. Disa komuna i kanë financuar strehimoret në mënyrë të drejtpërdrejtë, u kanë dhënë atyre tokë, i
kanë financuar ndërtimin e ndërtesës dhe/ose u kanë ofruar pronë shtetërore për përdorim të
përkohshëm. Strehimoret vazhdojnë të mbahen me fondet e donatorëve të huaj për të mbuluar
shpenzimet e tyre operative.
Ato u ofrojnë viktimave një vend të përkohshëm e të sigurt për të jetuar në rast se rrezikohen
nga dhuna në familje. Personat që kanë pësuar dhunë në familje mund të kërkojnë ndihmë drejtpërdrejt
në strehimore pa e raportuar rastin tek institucionet publike. Personat mund të qëndrojnë deri në gjashtë
muaj në strehimore. Ndonëse burrat nuk mund të qëndrojnë në strehimore, djemtë deri në 12 vjeç
mund të qëndrojnë, nëse i shoqërojnë nënat e tyre. Lidhur me shërbimet që ofrohen, strehimoret mund
të paraqesin kërkesa për urdhra mbrojtjeje dhe urdhra mbrojtjeje emergjente. Gjithashtu, ato i
ndihmojnë viktimat gjatë procesit të rimarrjes së vetes nga dhuna në familje, duke përfshirë kujdesin
shëndetësor, këshillimin psikologjik, rehabilitimin dhe riintegrimin në shoqëri. Pjesa më e madhe e
strehimoreve ofrojnë edhe ndihmë juridike. Disa gjithashtu synojnë të rrisin mundësitë e punësimit për
viktimat përmes arsimit dhe trajnimeve në bashkëpunim me institucionet shtetërore përgjegjëse, siç janë
qendrat e aftësimit profesional dhe zyrat e punës. Disa strehimore kanë krijuar lidhje me bizneset lokale
apo lehtësojnë vetëpunësimin për gratë. Të gjitha shërbimet e strehimoreve ofrohen falas. Pjesa më e
madhe e personelit të strehimoreve ka kryer mjaft trajnime, është i informuar për format e ndryshme
të dhunës me bazë gjinore dhe i ndërgjegjshëm për detyrat e tyre të parashikuara në PSV.
Zakonisht, Kosova ka pasur shtatë strehimore për personat që kanë vuajtur nga dhuna në familje,
të cilat ndodhen në secilin prej shtatë rajoneve të Kosovës: Ferizaj, Gjakovë, Gjilan, jug të Mitrovicës,
Pejë, Prishtinë dhe Prizren. Një strehimore tjetër në Prishtinë kujdeset për fëmijët, duke përfshirë edhe
disa syresh që kanë vuajtur nga dhuna në familje. Raportohet se nëse strehimoret mbipopullohen, disa
fëmijë dërgohen në jetimore që menaxhohen nga “SOS Kinderberg”-u. Aktualisht, asnjë strehimore nuk
u shërben komunave veriore të Kosovës, burrave apo personave të komunitetit LGBTQI. Aktualisht,
viktimat serbe ose shkojnë në strehimoret ekzistuese (në pjesën më të madhe të të cilave flitet serbisht)
ose në strehimoret që ndodhen diku tjetër në Serbi, ndërsa personat e komunitetit LGBTQI priren të
strehohen në Shqipëri. Ndonëse ka pasur një nismë për të ngritur strehimore në komunat me shumicë
serbe përkatësisht në veri dhe jug të Kosovës, ato nuk e kanë kryer ende procesin e licencimit ose nuk
kanë siguruar financim të plotë. Përfaqësuesit e intervistuar të strehimoreve u shprehën se zakonisht
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strehimoret e tyre janë plot dhe ndonjëherë kapacitetet e tyre tejkalohen.92 Kjo ndodh për shkak të
prevalencës së madhe të dhunës në familje, por edhe për shkak të mungesës së hapësirës së mjaftueshme
në strehimore.
Edhe pse strehimoret shpesh hasin probleme financiare, në vitin 2017 ato u përballën me disa
sfida. Së pari, strehimorja në Prishtinë u mbyll në fillim të vitit 2017 për shkak të pretendimeve se financat
ishin keqmenaxhuar. Kjo i vuri gratë dhe fëmijët në rrezik dhe rriti kostot e policisë, e cila duhej të
transportonte gratë nga strehimorja e njërit qytet në strehimoren e qytetit tjetër dhe nëpër seancat
gjyqësore. Mbyllja e strehimores së qytetit më të madh të Kosovës i vuri në presion edhe më të madh
strehimoret e tjera, të cilat ishin të mbipopulluara prej kohësh. Më pas, strehimoret humbën një pjesë të
financimeve të planifikuara të donatorëve të huaj, pas shqetësimeve për keqmenaxhim financiar. Pa
financime të mjaftueshme të huaja dhe pas vonesave në transferimin e fondeve nga Qeveria e Kosovës,
më 25 dhjetor të vitit 2017, të gjitha strehimoret për viktimat e dhunës në familje u mbyllën. Gratë dhe
fëmijët u nxorën në rrugë dhe disa u detyruan të ktheheshin e të jetonin në familje me ushtruesit e
dhunës, gjë që i vuri ata në rrezik edhe më të madh recidivizmi.
Departamenti i Mirëqenies Sociale është përgjegjës për të siguruar shërbime cilësore në
strehimore.93 Ndonëse strehimoret e kishin paralajmëruar Departamentin e Mirëqenies Sociale për
problemet e tyre financiare, qeveria nuk veproi aq shpejt sa ta zgjidhte këtë situatë në kohë. Kjo përbën
një dështim nga ana e shtetit për ofrimin e mbrojtjes ndaj qytetarëve të tij. Edhe pse strehimoret duhet
të mbeten të pavarura me qëllim që të sigurojnë ruajtjen e fshehtësisë dhe përkrahjen ndaj viktimave që
nuk dëshirojnë t’u drejtohen institucioneve publike për shkaqe të ndryshme (p.sh. për shkak të ruajtjes
së fshehtësisë, për shkak të nepotizmit midis kryesve të veprës penale dhe zyrtarëve, etj.), ekziston
nevoja që cilësia e shërbimeve në strehimore të mbikëqyret në njëfarë mënyre në mënyrë të pavarur.
Për më tepër, financimi i qëndrueshëm dhe i vazhdueshëm është thelbësor për të siguruar mbrojtjen e
viktimave.
Sfidë tjetër paraqet edhe fakti që strehimi zgjat vetëm gjashtë muaj. “Strehimi duhet të zgjasë më
shumë sesa gjashtë muaj ose të gjendet një zgjidhje tjetër”, u shpreh një punonjës social. “Sepse pas
gjashtë muajsh, viktima detyrohet të kthehet tek e njëjta strehimore sepse dhunuesi ushtron përsëri
dhunë”. Disponueshmëria e strehimoreve cilësore si dhe e zgjidhjeve afatgjata jetike pas strehimit ishin
shqetësime që u përsëritën disa herë nga të intervistuar të ndryshëm. Në SKMDHF parashihet që deri
në vitin 2020 të arrihet “Qasja në shërbime të reja dhe ekzistuese, efikase dhe të qëndrueshme, për
rehabilitimin dhe riintegrimin afatgjatë të viktimave dhe të kryesve të dhunës në familje, në tërë territorin
e Kosovës”.94 Megjithatë, zgjidhjet afatgjata për rehabilitimin dhe riintegrimit ende nuk janë identifikuar
dhe financuar nga shteti, domethënë nga komunat.
Në përgjithësi, përfaqësuesit e institucioneve komunale nuk ishin të informuar për kuadrin
përkatës ligjor dhe përgjegjësitë e tyre. Asnjë prej komunave të shqyrtuara nuk kishte hequr mënjanë
fonde për zbatimin e SKMDHF-së apo të ndonjë programi tjetër për personat që kanë pësuar dhunë me
bazë gjinore.95 Vetëm dy prej komunave të shqyrtuara në kuadrin e këtij hulumtimi kishin krijuar strehim
social për personat që kishin pësuar dhunë. Një zyrtar komunal dha këtë shpjegim: “Ne hezitojmë t’i
përkrahim viktimat e dhunës në familje me strehim social sepse në të kaluarën gratë na mashtronin se
ishin viktima të dhunës në familje thjesht për të marrë një banesë. Më pas, mësuam që ato e përdorën
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Në intervista morën pjesë përfaqësues vetëm nga tri strehimore. Edhe pse edhe strehimoreve tjera iu kërkua
të merrnin pjesë në intervistë, ato nuk iu përgjigjeshin telefonatave ose i anulonin takimet në mënyrë të
përsëritur.
93 Ligji për Shërbimet Sociale dhe Familjare, neni 3.
94 Objektivi 4.
95 Intervista të RrGK-së në shtatë komuna. Në SKMDHF parashikohet që komunat duhet: të përfshijnë viktimat
e riintegruara të dhunës në familje, si modele të fuqizimit, në aktivitete vetëdijësuese (me vullnetin dhe
konsensusin e tyre të plotë) (aktiviteti 1.3.7); të shtrijnë mekanizmat koordinues komunalë në komunat ku
mungojnë (aktiviteti 2.2.4); të krijojnë partneritete ndërkomunale për identifikimin, referimin, strehimin,
rehabilitimin dhe fuqizimin e viktimave (aktiviteti 2.3.4); të fuqizojnë ekonomikisht viktimat përmes subvencioneve
(aktiviteti 4.2.1); të përfshijnë viktimat në programet komunale të fuqizimit ekonomik (aktiviteti 4.3.5); të ofrojnë
lehtësira (pako fiskale) për bizneset që punësojnë kategoritë e ndjeshme të shoqërisë, duke përfshirë viktimat e
dhunës me bazë gjinore (aktiviteti 4.3.6).
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këtë mundësi vetëm për të marrë një banesë nga komuna”. Kjo nuk duhet të shërbejë si justifikim për të
mos u dhënë strehim të tillë grave në nevojë. Nëse do të ekzistonin programet e duhura të riintegrimit
për gratë që kanë pësuar dhunë në familje, duke përfshirë edhe menaxhimin e duhur të rasteve dhe
asistencën në kalimin nga strehimorja në strehim social e më pas në jetesë të pavarur, këto situata duket
se kishin fare pak gjasa të ndodhnin.
Si përfundim, strehimoret në Kosovë përballen me sfida serioze lidhur me financimin dhe cilësinë
e shërbimeve që ofrojnë. Zgjidhjet afatgjata të jetesës dhe programet e integrimit për kalimin nga
strehimoret në mjedise shoqërore mbeten të financuara më pak nga çfarë duhet ose nuk ekzistojnë fare.
Organizatat e Shoqërisë Civile

Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) luajnë një rol të rëndësishëm në përkrahjen e zbatimit
të SKMDHF. Shumë OSHC u ofrojnë këshillim psikosocial dhe përkrahje personave që vuajnë nga dhuna
me bazë gjinore. Për shembull, disa organizata organizojnë qendra ditore për personat e komunitetit
LGBTQI, duke përfshirë edhe ata që vuajnë nga dhuna në familje. Organizata të tjera ofrojnë shërbime
për gratë me aftësi të kufizuara, ato me sindromën “daun” apo gratë që janë përdhunuar apo që kanë
pësuar lëndime apo krime. Krahas këshillimit psikosocial, disa OSHC ofrojnë trajnime, mundësi punësimi
dhe shërbime ligjore. Të tjera shërbime janë: qendrat ditore për viktimat, përfshirë të mbijetuarit e
dhunës seksuale të kryer gjatë luftës në Kosovë. Duke marrë parasysh stigmatizimin shoqëror që vazhdon
të shoqërojë disa forma të dhunës, përfaqësuesit e OSHC-ve të intervistuara u shprehën se përfituesit e
tyre ndihen më rehat kur ua raportojë rastet e dhunës OSHC-ve sesa kur ia raportojnë policisë.
Në përgjithësi, OSHC-të pohuan se për shkak se ato nuk ishin pjesë e grupit të punës që u mor
me hartimin e SKMDHF-së, ato nuk ishin të vetëdijshme për ekzistencën e këtij dokumenti. Sipas
SKMDHF-së, duhet të ketë “trajnim të vazhdueshëm dhe certifikim të punonjësve të OJQ-ve me fokus
në dhunën në familje, me tematika të specifikuara dhe me module të aprovuara”. Përfaqësuesit e OSHCve thanë se kishin marrë pjesë në trajnime për dhunën në familje, por jo në kuadër të zbatimit të
SKMDHF-së. Në një tjetër aktivitet të SKMDH-së kërkohet që OSHC-të të ndërmarrin hulumtime
mbarëkombëtare për “fenomenin, përmasat, profilin e autorëve/viktimave të dhunës në familje, etj.”
Hulumtimi i RrGK-së, domethënë ky raport monitorimi, është i vetmi hulumtim që njihet si i tillë.
Mbështetur në SKMDHF, OSHC-të janë përgjegjëse për “publikimin e buletineve statistikore vjetore mbi
numrin e rasteve të raportuara dhe të trajtuara në mënyrë multidisiplinore”, gjë e cila nuk është zbatuar
nga OSHC-të e intervistuara, të cilat nuk ishin të informuara për këtë. Një aktivitet tjetër në SKMDHF
është “organizimi çdo vit i fushatave kombëtare vetëdijesuese me tematika të përcaktuara në përputhje
me ditët/fushatat ndërkombëtare të organizuara për të njëjtin qëllim, si dhe duke synuar grupe të
ndryshme individësh që rezultojnë më të prekur nga dhuna në familje, si: gratë, fëmijët, të moshuarit,
personat me aftësi të kufizuara, LGBT, komuniteti RAE”. Të intervistuarit e OSHC-ve pohuan se ata
gjatë vitit 2017 dhe më përpara kishin organizuar fushata vetëdijesuese, por vetëm si pjesë e aktiviteteve
të tyre vetjake. RrGK-ja ka organizuar fushata për rritjen e vetëdijes të cilat kontribuuan në zbatimin e
SKMDHF-së.
Përfaqësuesit e OSHC-ve pohuan se edhe pse dhuna në familje vazhdon të mbetet një prej
çështjeve kryesore me të cilat janë përballur gjatë punës së tyre me grupet e cenueshme, kanë ekzistuar
edhe forma të tjera dhune. Gratë, që ishin viktima të dhunës seksuale gjatë luftës, tani vuajnë nga dhuna
në familje, u shprehën OSHC-të që i ndihmojnë ato gra. Për më tepër, sipas përfaqësuesve të OSHCve, fakti që qeveria e ka lënë pas dore gjendjen e tyre të vështirë, përbën një formë dhune institucionale.
Në të njëjtën mënyrë, personat që punojnë me gratë me aftësi të kufizuara mendojnë se fakti që nuk
ekziston asnjë infrastrukturë për ta përbën një tjetër formë dhune. Ja një dëshmi e rastit: “Kishim rastin
e një gruaje me aftësi të kufizuara e cila pësonte dhunë nga të gjithë pjesëtarët e familjes së saj. Arritëm
ta ndihmonim dhe me përkrahjen e komunës, i gjetëm një banesë. Por kjo banesë ndodhej në katin e
dytë në ndërtesën ku nuk ka ashensor apo rrugicë për të kaluar me karrocën me rrota. Kështu që për
disa muaj, iu desh të qëndronte brenda, e izoluar. Në këtë gjendje ajo ishte edhe më keq nga ato që
kishte hequr”.
Si përfundim, OSHC-të që ndihmojnë grupe specifike dhe që janë potencialisht të cenueshme,
kanë njohuri për dhunën me bazë gjinore dhe u ofrojnë shërbime njerëzve të cilëve iu shërbejnë. Ato
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kanë kontribuar në zbatimin e SKMDHF-së që prej vitit 2015, edhe pse nuk janë gjithmonë të vetëdijshme
për kontributet e tyre.
Institucionet Arsimore

Institucionet arsimore luajnë një rol të rëndësishëm në identifikimin e rasteve të mundshme të
dhunës në familje, sidomos të rasteve të dhunës ndaj fëmijëve. Për më tepër, përmes edukimit, këto
institucione mund të transformojnë marrëdhëniet e pushtetit me qëllim që të parandalojnë ndodhjen në
të ardhmen të formave të ndryshme të dhunës me bazë gjinore.
Ligji për Mbrojtje nga Dhuna në Familje kërkon që Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë, në bashkëpunim me ministritë e tjera, “të përkrahë dhe krijojë strukturën ndihmëse dhe
infrastrukturën e nevojshme, e cila shërben për të përkrahur nevojat e personave që pësojnë dhunë në
familje dhe për të plotësuar nevojat e tyre”.96 Krahas kësaj, SKMDHF-ja u bën thirrje institucioneve
arsimore të sigurojnë caktimin e një numri të mjaftueshëm pedagogësh dhe psikologësh në shkolla për
të ndihmuar fëmijët që kanë nevojë për përkrahje.97 Sipas përfaqësuesve të departamenteve arsimore
komunale, numri i psikologëve dhe pedagogëve nuk është rritur gjatë dy viteve të fundit, që kur u miratua
SKMDHF-ja. Numri i pamjaftueshëm i psikologëve dhe pedagogëve në institucionet arsimore ishte një
problematikë që përmendej herë pas here nga të intervistuarit.
Të gjitha institucionet kanë përgjegjësi ligjore për të raportuar abuzimin me fëmijët.
Mosraportimi ndëshkohet me gjobë ose burgim deri në tre vjet.98 Mësimdhënësit ndodhen në pozitat e
duhura për të parë raste të mundshme të abuzimit me fëmijë, duke marrë parasysh ndërveprimet e tyre
ditore me fëmijët. Si pjesë e përgjegjësisë së tyre për të monitoruar dhe raportuar rastet e mundshme
të dhunës ndaj fëmijëve, institucionet arsimore kanë prezantuar sistemin e menaxhimit të informacionit
në arsim, i cili ka një pjesë ku mund të raportohet dhuna në familje ose dhuna në shkollë. Megjithatë,
personeli arsimor nuk kishte informacione lidhur me numrin e rasteve të raportuara. Intervistat e RrGKsë me përfaqësues të drejtorive arsimore në komuna lënë të kuptohet se ky program është përdorur
disi rrallë.
Në SKMDHF parashihet “Trajnimi i vazhdueshëm, në baza vjetore, dhe certifikimi i stafit
profesional (si: mësimdhënës, drejtorë, pedagogë, psikologë, këshilli drejtues i shkollës, prindër, zyrtarë
nga drejtoritë komunale të arsimit) me fokus tek DhF-ja, me tematika të specifikuara dhe me module të
aprovuara”. Intervistat me personelin arsimor linin të kuptohej se ata nuk kanë marrë pjesë në trajnime
apo në organizime të tjera për ngritjen e kapaciteteve lidhur me dhunën me bazë gjinore. Gjithashtu,
përgjigjet e tyre ndaj pyetjeve që iu bënte RrGK-ja lënë të kuptohet se personeli arsimor nuk ka reagim
të harmonizuar në lidhje me arsimimin e të rinjve lidhur me dhunën, marrjen e masave parandaluese,
identifikimin e fëmijëve që përjetojnë dhunë apo përkrahjen e nxënësve në nevojë dhe as nuk ishin të
vetëdijshëm për llojet e ndryshme të dhunës. Ata nuk kishin apo nuk njihnin asnjë rregullore apo metodë
lidhur me mënyrën se si duhet t’i trajtojnë dhe adresojnë mësimdhënësit rastet e dhunës kur këto raste
identifikohen.
Në përgjithësi, kur u pyetën për SKMDHF-në, shumica e zyrtarëve nuk e njihnin atë, prandaj nuk
e kanë mbështetur me vetëdije zbatimin e saj. Të pyetur lidhur me politikat e fshehtësisë dhe rregulloret,
të intervistuarit nuk dinin nëse politika të tilla ekzistonin për shkollat. Kësisoj, vetëdija dhe rezultatet e
punës së institucioneve arsimore në lidhje me rastet e dhunës me bazë gjinore nuk duken se janë
përmirësuar shumë që prej vitit 2015.
Institucionet Shëndetësore

Sipas “Ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje”, Ministria e Shëndetësisë është përgjegjëse për
mbështetjen dhe për ngritjen e strukturave ndihmëse dhe të infrastrukturës së nevojshme për zbatimin
e ligjit. Më konkretisht, Ministria ka hartuar dhe miratuar “Udhëzimin administrativ për mënyrën e
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trajtimit të kryesve të dhunës në familje ndaj të cilëve është shqiptuar masa e mbrojtjes e trajtimit të
obligueshëm mjekësor nga varësia e alkoolit dhe substancave psikotrope”.99 Në udhëzimin administrativ
renditen institucionet shëndetësore të nivelit të parë, të dytë e të tretë, të cilat janë përgjegjëse për
ndihmesën e rasteve të tilla, duke përfshirë Qendrën Klinike Psikiatrike Universitare të Kosovës dhe
institucione të tjera të licencuara. Megjithatë, duket se nuk ekziston asnjë udhëzim specifik lidhur me atë
se çfarë standardesh dhe shërbimesh duhet të kenë këto institucione.
Institucionet shëndetësore nuk janë ende në gjendje të ofrojnë shërbime të tilla sepse u mungon
infrastruktura e mjaftueshme. Gjithashtu, komentet e mjekëve ishin që nuk ekzistonin procedura për të
siguruar që kryesit i vazhdojnë programet, për shembull, nuk merrej asnjë hap nëse kryesi i dhunës hiqte
dorë nga programet e rehabilitimit pas një vizite të vetme.100 Në aspektin teknik, sigurimi i pjesëmarrjes
në këto programe, nëse përcaktohet si masë në kuadrin e urdhrit të mbrojtjes, duhet të monitorohet
nga policia.101 Mungesa e ambienteve të trajtimit i rrit mundësitë që kryesit e dhunës ta përsërisin atë
përsëri, duke i vendosur viktimat në rrezikun e recidivizmit.102
Ndërkohë, institucionet shëndetësore shpeshherë janë pika e parë e kontaktit për personat që
kanë pësuar dhunë në familje. Për këtë arsye, institucionet shëndetësore përbëjnë një mekanizëm të
rëndësishëm referimi. Punonjësit e shëndetësisë prireshin të pohonin se janë në gjendje të identifikojnë
shenjat e dhunës në familje dhe/ose abuzimit seksual, të trajtojnë personat që kanë pësuar dhunë dhe t’i
referojnë ata. Gjithashtu, të intervistuarit e dinin se nëse pacienti pëson dhunë në familje, ata duhet ta
raportojnë këtë rast në polici, edhe pse policia kishte shoqëruar pjesën më të madhe të personave që
ata kishin trajtuar. Punonjësit e shëndetësisë i regjistrojnë vizitat e bëra nga viktimat e dhunës në familje
njëlloj siç regjistrojnë informacionet për çdo pacient tjetër. Ndonëse e dinin se kishin protokolle të
posaçme për regjistrimin e rasteve të dhunës seksuale apo dhunës në familje, ata, mesa duket, nuk i
përdornin këto protokolle. Raportohet se vetëm një spital kishte një regjistër të ndarë për këto raste.
Të intervistuarit pohonin se kishin politika të qarta lidhur me ruajtjen e fshehtësisë dhe theksonin se ata
e sigurojnë këtë fshehtësi. Edhe në këtë rast, disa thanë se ekzistonin vështirësi për ruajtjen e
fshehtësisë.103 “Jetojmë në një vend të vogël ku të gjithë njihen me njeri-tjetrin. Punonjësi i shëndetësisë
mund të flasë me kolegët dhe kaq mjafton për të cenuar fshehtësinë”, u shpreh një punonjës i
shëndetësisë.
Kur u pyetën për SKMDHF-në e re, përfaqësuesit e institucioneve shëndetësore prireshin të
mos e dinin që ekzistonte një strategji e tillë. Ata nuk dinin as detyrimet që kanë institucionet
shëndetësore sipas kësaj strategjie. Të intervistuarit nuk kishin marrë pjesë në asnjë trajnim që
parashikohet në SKMDHF, në të cilën bëhet thirrje për “trajnim të vazhdueshëm dhe certifikim të
zyrtarëve shëndetësorë me fokus në dhunën në familje, me tematika të mirëpërcaktuara”.104 Nevoja për
trajnime të tilla përsëritej herë pas here.
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Qeveria e Kosovës, Ministria e Shëndetësisë, “Udhëzimi administrativ (shëndetësi) nr. 02/2013 për mënyrën e
trajtimit të kryesve të dhunës në familje ndaj të cilëve është shqiptuar masa e mbrojtjes e trajtimit të obligueshëm
mjekësor nga varësia e alkoolit dhe substancave psikotrope”, marrë nga: http://msh-ks.org/wpcontent/uploads/2013/11/Udhezim%20Administrativ%2002-2013.pdf.
100 Intervista të RrGK-së me mjekë.
101 Policia e Kosovës është kompetente për sigurimin e zbatimit të urdhrave të mbrojtjes. Gjithashtu,
institucioneve shëndetësore u kërkohet të sigurojnë regjistrim dhe raportim të saktë: “Institucionet shëndetësore,
të cilat merren me zbatimin e masës së trajtimit të obligueshëm mjekësor të kryesve të dhunës në familje janë të
obliguar të mbajnë evidencë dhe të dorëzojnë raporte sipas kërkesës së gjykatës kompetente apo institucionit
përkatës. 2. Forma dhe përmbajtja e evidencës nga paragrafi 1 i këtij neni, afatet dhe mënyra e dorëzimit të
raporteve përcaktohet nga gjykata kompetente” (neni 8). Shihni: “Udhëzimi administrativ (shëndetësi) nr.
02/2013 për mënyrën e trajtimit të kryesve të dhunës në familje ndaj të cilëve është shqiptuar masa e mbrojtjes e
trajtimit të obligueshëm mjekësor nga varësia e alkoolit dhe substancave psikotrope”, marrë nga:
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Për sa i takon qasjes që ndjekin punonjësit e shëndetësisë në raport me gratë që kanë pësuar
dhunë dhe me trajtimin që ata u bëjnë këtyre grave, disa komente ishin shqetësuese. Për shembull:
Na erdhi njëherë një grua që e kishin përdhunuar. E pyeta: “A të përdhunoi bashkëshorti? Po
apo jo?” Tha: “Po”. I thashë, “Shiko, motër, a je e martuar?” Tha: “Po”. E pyetja: “A e ke të
nënshkruar [a ke martesë të ligjshme]?” Tha: “Po”. E pyeta nëse jetonte me të. Tha: “Po”. Pastaj
i thashë: “Mirë zonjë, duhet ta kishe ditur që kur nënshkrove dokumentet se do të jetoje me të
dhe që ai ka dëshira seksuale. Ai nuk duhet të jetë i dhunshëm ndaj teje dhe të të rrahë”. Pastaj,
ajo vazhdoi dhe tha: “Por ai më përdhunoi”. Dhe unë i thashë: “Ti ke të drejtë dhe ai ka të drejtë
të kërkojë [marrëdhënie seksuale] sa herë që ka nevojë apo dëshiron, dhe po ashtu, edhe ti ke
të drejtë t’i kërkosh sa herë që ke nevojë. Dhe kjo nuk është dhunë”.
Këtu tregohet se si nevojat apo dëshirat seksuale të burrave mund të konsiderohen më të rëndësishme
sesa të drejtat e grave mbi vetë trupat e tyre. Me këtë demonstrohen marrëdhëniet sociale të pushtetit,
të caktuara nga shoqëria që vazhdon të lejojë që ndaj grave të ushtrohet dhunë seksuale, pjesërisht për
shkak të dështimit të institucioneve për të reaguar ndaj dhunës, siç është ky rast që përmendëm. Më tej,
ky shembull tregon besimin ende mbizotërues, edhe pse jo të saktë, në Kosovë se dhuna seksuale që
kryhet brenda marrëdhënies familjare nuk përbën krim apo dhunë në familje. Këto besime janë të
pasakta. Fakti që punonjësit e shërbimit shëndetësor që trajtojnë personat që kanë vuajtur nga dhuna
seksuale kanë besime të tilla është veçanërisht shqetësues, sepse kjo do të thotë që ata mund t’i
ritraumatizojnë viktimat dhe nuk japin ndihmë për raportimin e veprave penale të rënda siç është
përdhunimi, kërkesë kjo e parashikuar në Kodin Penal të Kosovës.105
Si përfundim, institucionet shëndetësore duket se përballen me disa mangësi, duke përfshirë ato
në njohuritë për format e ndryshme të dhunës me bazë gjinore dhe në funksionimin e sistemeve për
gjurmimin, referimin dhe raportimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore. RrGK-ja nuk ka vënë re
përmirësime të reagimit institucional të institucioneve të kujdesit shëndetësor që prej vitit 2015.
Instituti për Mjekësinë Ligjore

“Ligji për mjekësinë ligjore” rregullon punën e Institutit për Mjekësinë Ligjore, duke përfshirë
procedurat për kryerjen e ekzaminimeve mjeko-ligjore.106 IML-la ka funksionuar në kuadrin e
Departamentit për Mjekësi Ligjore në Ministrinë e Drejtësisë që prej vitit 2009. Gjykata dhe Prokurori i
Shtetit nxjerrin urdhra që ekspertët mjeko-ligjorë të përdorin ekspertizën e tyre në pajtim me ligjin.107
Përgjegjësitë e tyre kanë të bëjnë me lehtësimin e hetimit të çdo lloji dhune me bazë gjinore, duke
përfshirë dhunën fizike dhe atë seksuale. Pas ekzaminimeve, personeli i IML-së duhet të sigurojë që testet,
regjistrat e tjerë mjekësorë dhe pacientët t’u referohen institucioneve të tjera, siç janë Klinika për
Sëmundjet Infektive dhe Klinika e Gjinekologjisë për kryerjen, mes të tjerash, të testeve të shtatzënisë.
Sipas SKMDHF-së, IML-ja është e detyruar të kryejë “trajtimin mjekësor dhe këshillues për viktimat e
dhunës në familje në institucionet shëndetësore ekzistuese”.108
Sipas një përfaqësuesi të institutit, në IML paraqiten çdo vit shumë raste të dhunës me bazë
gjinore, duke përfshirë rreth 100 raste të dhunës seksuale çdo vit. Dy ose tre viktima kanë qenë burra,
ndërsa të tjerat gra. Përfaqësuesi vlerësonte se rreth 60-70% e këtyre personave ishin duke pësuar edhe
dhunë fizike. Krahas kësaj, IML-ja kishte pasur disa raste të dhunës me bazë gjinore, të cilat i ishin
raportuar IML-së me fshehtësi përmes numrave privatë të telefonit:
Duke ditur se çfarë u ndodh [grave], ato nuk i raportojnë rastet dhe jam plotësisht i bindur që
numri i rasteve të dhunës me bazë gjinore është shumë i lartë. Shpesh marr telefonata, për
shembull, “Nëse raportoj një rast përdhunimi apo ndonjë rast tjetër dhune, çfarë do të ndodhë?”
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dhe ua shpjegon, por në fund thonë që nuk duan të hapin asnjë rast për shkak të fëmijëve. Ose
ndoshta kanë frikë nga bashkëshorti. Rreth 30-40 raste të tilla çdo vit na raportohen përmes
telefonit apo mesazheve në Facebook.
Është me interes të vihet në dukje se edhe pse çdo vit në IML raportohen në rrugë zyrtare ose jozyrtare
më shumë sesa 100 raste të dhunës seksuale, as në regjistrat e policisë dhe as në ato të prokurorisë nuk
tregohet se ka pasur kaq raste.109 Krahasuar me numrin e madh të rasteve të shqyrtuara nga IML-ja,
mjekët ligjorë janë ftuar rrallë në seancat gjyqësore, u shpreh përfaqësuesi i IML-së. Kjo lë të kuptohet
se ekzistojnë disa mangësi institucionale në lidhje me hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të dhunës
seksuale në gjykatë.
Për shkak të informacioneve të pasakta të ofruara nga të tjerët apo për shkak të frikës nga
kallëzimi, viktimat ndonjëherë nuk mbështeten si duhet dhe në kohën e duhur. Përfaqësuesi i IML-së
kujton:
Erdhi një grua me policinë. Në deklaratën që kishte dhënë kishte thënë se kishte pësuar dhunë
mbrëmjen e kaluar. Megjithatë, kur e ekzaminuam, pamë që ato plagët dhe shenjat i ishin lënë
disa ditë më përpara. I thamë: “Më vjen keq. Po shohim se ka shenja dhune, por duket se dhuna
ka ndodhur disa ditë më përpara”. Dhe ajo tha: “Po, ndodhi pesë ditë më përpara, por komshiu,
i cili është ekspert ligjor, më tha të deklaroja që ndodhi dje për të pasur më shumë efekt si
provë”. I thashë që kjo [provë] nuk do ta mbështesë deklaratën që ajo i kishte dhënë policisë,
sepse ne nuk mund të gënjejmë.”
Në çdo rast, ekzaminimi mjekësor tregonte se kishte pasur dhunë. IML-ja i këshillon njerëzit që t’i
raportojnë rastet sa me shpejt pasi ato të ndodhin. Nëse në IML paraqiten raste ku dhuna ka ndodhur
para shumë kohësh, ekspertët mund ta kenë të vështirë të mbledhin provat e duhura mjekësore. Mesa
duket, publiku nuk është i vetëdijshëm për këtë fakt, edhe pse raportimi i menjëhershëm i ngjarjeve
traumatike menjëherë pas ndodhjes së tyre mund të jetë mjaft i vështirë nga ana emocionale për viktimat.
Aktualisht, përveç njërës, të gjithë anëtarët e personelit të IML-së janë burra, gjë që në rastet e
dhunës seksuale mund të kontribuojë në ritraumatizimin e viktimave. Për më tepër, IML-ja nuk u ofron
shërbime këshillimi viktimave pas këtyre ekzaminimeve, gjë që këto teste mund të kontribuojnë në
mostrajtimin e ritraumatizimit. “Është mjaft e vështirë të raportohet dhuna”, u shpreh përfaqësuesi i IMLsë. “Ne nuk kemi kushte, për shembull, si në Gjermani, ku në momentin kur personi raporton ngjarjet
traumatike, prokurorët detyrohen të gjejnë një psikolog apo punonjës social që do të merret me atë
person derisa të kalojë traumën”.
“Puna me fëmijët që janë viktimë e dhunës me bazë gjinore paraqet një prej sfidave më të mëdha,
nëse marrim parasysh ndikimin emocional te fëmijët dhe qasjen specifike që kërkohet,” u shpreh
përfaqësuesi i IML-së. Gjatë punës me fëmijët viktima, punonjësit e IML-së nuk e veshin uniformën e
bardhë. Kanë një vend me lodra ku përpiqen të krijojnë një atmosferë të rehatshme për fëmijët. Kjo i
mundëson personelit të krijojë marrëdhënie pozitive me fëmijët dhe i ndihmon këta të fundit të ndihen
më rehat kur flasin lidhur me përvojat e tyre. Përfaqësuesi i IML-së kujton:
Në fillim, nuk dinim si të fillonim të flisnim me fëmijët, kështu që morëm disa daulle që kishim në
sallë dhe filluam të luanim. Dhe pastaj u çuam të gjithë dhe filluam të kërcenim. Pastaj të katër
fëmijët filluam të kërcenin. Pastaj më e vogla, më duket se ishte vetëm katër vjeçe, tha: “Kështu
kërcenim dikur me ta. Na jepnin Koka Kola. Kërcenim dhe në fund na zhvishnin dhe na
përdhunonin.” Pastaj filloi të përmendte emrat e të gjithë kryesve. Kjo ishte mënyra se si
identifikuan katër prej tyre.
Në këtë rast specifik, kërcimi i bëri fëmijët të jetonin përsëri përvojat e tyre dhe ndoshta kontribuoi në
ritraumatizim, edhe pse IML-ja mund të mos e kishte ditur këtë më përpara. Në shumë kontekste të
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tjera, aktivistët për të drejtat e grave kanë përdorur kërcimin për qëllime shprehjeje dhe shërimi gjatë
punës së tyre me të mbijetuarat e dhunës seksuale. Zakonisht mund të konsiderohet si një prej praktikave
më të mira.
Meqenëse puna e tyre lidhet ngushtë me vepra të ndryshme kriminale të parashikuara në KPK,
përfaqësuesi i IML-së ishte i informuar për të gjitha format e dhunës me bazë gjinore si dhe për
procedurat dhe përgjegjësitë ligjore të institucionit. Megjithatë, IML-ja nuk është informuar për SKMDHFnë. Shërbime si vënia në dispozicion e mjekeve dhe e këshillimit psikologjik pas ekzaminimeve mund të
përmirësojë cilësinë e trajtimit të viktimave.
Zyrat e Punësimit dhe Qendrat e Aftësimit Profesional

Zyrat e punësimit janë “përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave; regjistrimin e të papunësuarve;
këshillimin profesional për punësimin dhe udhëzimin në karrierë; ndërmjetësimin në procesin e
punësimit; ofrimin e informatave për punëkërkuesit e regjistruar lidhur me mundësitë për aftësim;
përfshirjen e punëkërkuesve në programe të aftësimit profesional; dhe dhënien e deklaratës së
papunësisë”.110 Ndërkohë, qendrat për aftësim profesional (QAP) u ofrojnë aftësim profesional
personave të interesuar, të referuar nga zyrat e punësimit. Në pajtim me PSV-të, “QAP-et ofrojnë një
shumëllojshmëri aftësimi profesional”, pas të cilit viktimat mund të regjistrohen si punëkërkues tek zyrat
e punësimit. Sipas SKMDHF-së, zyrat e punësimit dhe QAP-et duhet t’i japin përparësi punësimit të
personave që kanë pësuar dhunë në familje.111
Në këtë mënyrë, zyrat e punësimit dhe qendrat për aftësim profesional luajnë role të
rëndësishme për përkrahjen dhe riintegrimin e grave. Në të vërtetë, fakti që gratë që largohen nga
strehimoret ende nuk kanë mundësi për t’u punësuar ishte një çështje që u përsërit nga të intervistuar
të ndryshëm. Ata thanë se fuqizimi ekonomik i grave është një “hallkë e dobët” në procesin e rehabilitimit
dhe riintegrimit. Duke qenë të papuna, gratë ndeshen me vështirësi në rrugën drejt vetëmjaftueshmërisë
financiare dhe rrezikojnë të kthehen në situatat e dhunës në familje. Edhe zyrat e punësimit dhe QAP-et
ndodhen në pozitën e duhur për të identifikuar rastet e dhunës me bazë gjinore, duke përfshirë gratë që
nuk janë në strehimore. Në rastet kur hasin në këto raste, këto institucione i referojnë viktimat në
institucione dhe organizata të tjera ku mund t’u jepet përkrahje. Ato mund t’i ndihmojnë gratë të
sigurojnë vende pune dhe të bëhen të pavarura nga ana ekonomike.
Zyrat e punësimit dhe qendrat e aftësimit profesional, nga pikëpamja historike, kanë pasur prirjen
t’i shërbejnë një numri më të madh burrash sesa grash.112 Në përgjithësi, fakti që zyrat e punësimit nuk
punësojnë gra me të njëjtën normë që punësojnë burrat, mund të ndikojë më shumë tek gratë që vuajnë
nga dhuna në familje sepse, gjatë kërkimit të një pune, atyre mund t’u shtohen sfidat me të cilat përballen
dhe cenueshmëritë me të cilat ndeshen, p.sh. traumat dhe izolimi.
Duke marrë parasysh këto problematike, Programi për Zhvillim i OKB-së (UNDP) bashkëpunoi
me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për të hartuar një plangrogram për trajnimin e zyrtarëve
të punësimit për të kuptuar më mirë dhunën me bazë gjinore, për të ndërvepruar me viktimat duke
përdorur qasjet empatike dhe për të lehtësuar procesin e punësimit. Disa (ndonëse jo të gjithë) zyrtarë
të punësimit u trajnuan gjatë këtij programi në vitin 2015. Me përkrahjen e donatorëve, disa zyra
punësimi dhe qendra të aftësimit profesional synuan, me anë të programeve të tyre, të ofronin shërbime
punësimi dhe kualifikime profesionale për viktimat e dhunës në familje, në pajtim me SKMDHF-në. Një
zyrtar nga QAP-i u shpreh: “UNDP-ja na trajnoi për mënyrën se si t’i ndihmonim viktimat e dhunës në
kuadrin e përgatitjes së dokumenteve të nevojshme për punësim. Gjithashtu, kemi hartuar edhe
dokumente për të parandaluar dhunën gjatë kohës që ato janë duke ndjekur kurset e aftësimit
profesional”.
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Ose jo të gjithë punonjësit nuk kanë frekuentuar trajnime të tilla ose trajnimet nuk kanë pasur
rezultate të mjaftueshme në ndryshimin e qasjes së personave që punojnë në zyrat e punësimit dhe në
QAP-e. Punonjësit e QAP-eve që intervistuam nuk dinin si të ndihmonin personat që kishin pësuar dhunë
me bazë gjinore. Gjithashtu, disa punonjës nuk e dinin që QAP-et dhe zyrat e punësimit kanë detyrime,
sipas SKMDHF-së së re, që t’u japin përparësi shërbimeve për viktimat e dhunës në familje. Të
intervistuarit nga zyrat e punësimit dhe QAP-et në përgjithësi dukeshin se nuk kishin fare njohuri për
PSV-të dhe kishin njohuri të kufizuara lidhur me pengesat me të cilat ndeshen viktimat e dhunës.
Problem paraqet edhe gjetja e një vendi pune brenda komuniteteve të vogla ku njerëzit njihen
me njeri-tjetrin. Për shembull, një këshilltar punësimi dha këtë shpjegim: “Kemi pasur rastin e një gruaje
që e dërguam të punonte për gjashtë muaj në një institucion në komunën tonë, por atje punonte edhe
ish-vjehrra e saj. Vjehrra na telefonoi. Vendosëm të mos e dërgonim viktimën atje, meqenëse i druheshim
se mos mund të kishin ndonjë konflikt atje. Nuk e dimë se çfarë ndodhi me atë rast, meqenëse ajo nuk
erdhi kurrë për të kërkuar ndonjë mundësi tjetër”. Mesa dukej, zyrtarët e QAP-eve nuk bashkëpunonin
me punonjësit socialë në QPS, të cilët janë gjithashtu të detyruar të përkrahin viktimat gjatë procesit të
riintegrimit. Nëse ata do të bashkëpunonin, siç parashihet në PSV, do të ishin të informuar për vendet e
sigurta ku viktimat mund të punësoheshin dhe do të bashkëpunonin për gjetjen e mundësive për vende
pune ku nuk rrezikohen viktimat.
Këshilltarët e punësimit pohonin se bizneset nuk pranojnë të punësojnë viktima të dhunës në
familje sepse kanë frikë se mos kanë probleme në punë. Në të njëjtën mënyrë, përfaqësuesit e QAP-eve
thanë se zakonisht kryesi i dhunës, bashkëshorti, e ndjek viktimën dhe mund t’i shkaktojë probleme
punëdhënësit, p.sh. duke ushtruar dhunë në vendin e punës. Kryesit e dhunës dhe pjesëtarët e familjeve
të tyre mund të ndikojnë në aftësinë e grave për të punuar, përmes izolimit, kërcënimit dhe formave të
tjera të dhunës. Të anketuarit u shprehën se kjo situatë mund të minojë aftësinë e këshilltarëve të punës
dhe përfaqësuesve të QAP-eve për të përkrahur integrimin e grave në forcën punëtore dhe fuqizimin e
tyre.
Këto deklarata lënë të kuptohet se punonjësit e zyrave të punësimit mund të jenë duke shkelur
fshehtësitë e personave që kanë pësuar dhunë. Punëdhënësit nuk duhet patjetër të kenë këto
informacione. Më tej, pohimet e sipërpërmendura ilustrojnë se këshilltarët e punësimit dhe përfaqësuesit
e QAP-eve nuk janë trajnuar mjaftueshëm për mënyrën se si duhet të punojnë me personat që kanë
pësuar dhunë me bazë gjinore dhe si t’i përkrahin ata. Për shembull, ata duken të pavetëdijshëm për
mundësinë e nxitjes së viktimave për të siguruar urdhra mbrojtjeje, gjë që do t’ua ndalonte ushtruesve të
dhunës t’u afroheshin atyre apo vendeve ku ato punojnë. Këto shqetësime, të ngritura nga këshilltarët e
punësimit dhe përfaqësuesit e QAP-eve dhe mënyra e trajtimit të këtyre situatave, janë adresuar në
trajnimin e përmendur më sipër të ofruar nga UNDP-ja.
Si përfundim, edhe pse në fillim ka pasur trajnime në drejtim të zbatimit të SKMDHF-së, zyrtarët
e zyrave të punësimit dhe përfaqësuesit e QAP-eve vazhdojnë të mos kenë njohuritë dhe përvojën e
mjaftueshme për të ndihmuar personat që kanë pësuar dhunë në familje për të fituar shprehi të reja dhe
për të gjetur punë.
Koordinimi dhe menaxhimi i të dhënave

Qeveria e Kosovës vazhdon të mos ketë asnjë sistem të përshtatshëm për menaxhimin e të
dhënave, sikurse parashihet në SKMDHF.113 Policia, prokuroritë, gjykatat, QPS-së dhe strehimoret, secila
veç e veç, ka sistemin e saj përkatës për menaxhimin e të dhënave. Më tej, policia, prokurorët dhe
gjykatat nuk kanë standarde universale për mbledhjen e të dhënave, gjë që paraqet vështirësi kur është
fjala për gjurmimin e krimeve nga momenti i regjistrimit, në periudhën e hetimit, ndjekjes penale dhe të
gjykimit.114
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SKMDHF, aktiviteti 2.2.2.
Vëzhgime të RrGK-së dhe të EULEX-it (korrespondencë, janar 2018). Më përpara, RrGK-ja ka theksuar
rëndësinë e instalimit të një sistemi të menaxhimit të rasteve dhe një sistemi të bashkëndarë të menaxhimit të të
dhënave (Mjaft më me arsyetime, fq. 15).
114
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Mungesa e një sistemi funksional dhe të harmonizuar të menaxhimit të rasteve kontribuon edhe
në qasjen josistematike ndaj trajtimit institucional të rasteve të dhunës me bazë gjinore. Më tej, kjo e
vështirëson monitorimin dhe kërkimin llogari institucioneve përkatëse që nuk luajnë rolet dhe nuk
zbatojnë përgjegjësitë e tyre, sepse është e vështirë të identifikohet se cili institucion ka dështuar në
çuarjen përpara të procesit. Komunikimi midis policisë dhe prokurorisë vazhdon të mbetet i dobët, p.sh.
lidhur me informimin nga prokuroria të policisë lidhur me zhvillimet e rastit pas parashtrimit të
kallëzimeve penale nga ana e policisë.115 Duhet të përmirësohet edhe bashkëpunimi midis gjyqtarëve
civilë dhe Policisë së Kosovës lidhur me ekzekutimin e urdhrave të mbrojtjes duhet gjithashtu të
përmirësohet.116 Koordinimi i dobët midis institucioneve mund të pengojë mbrojtjen e duhur të viktimave
dhe qasjen në drejtësi.
Disa komuna, ndonëse jo të gjitha, kanë krijuar mekanizma koordinimi në drejtim të përmirësimit
të bashkëpunimit midis institucioneve përgjegjëse lidhur me menaxhimin e rasteve. Megjithatë, këto
mekanizma koordinimi ende nuk janë shndërruar në praktikë plotësisht të institucionalizuar.

115
116
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Korrespondencë e EULEX-it, janar 2018.
Po aty.

Rekomandime
Për Ministrinë e Drejtësisë

•
•

•

Të emërohet menjëherë koordinatori nacional dhe të sigurohet mbajtja e takimeve të rregullta
koordinuese ndërinstitucionale në nivel kombëtar, për t’u kërkuar llogari institucioneve të tjera për
zbatimin e SKMDHF-së.
Të ndryshohet KPK-ja duke përfshirë përkufizime specifike për dhunën në familje dhe ngacmimin
seksual, në pajtim me rekomandimet e RrGK-së, të dhëna më përpara, dhe sikurse parashihet si
masë në SKMDHF. Gjithashtu, të ndryshohet KPK-ja për ta cilësuar shkeljen e urdhrit të mbrojtjes si
vepër penale, me qëllim që të pengohet recidivizmi.
Të buxhetohet dhe/ose të kërkohen financime nga jashtë për blerjen e pajisjeve të Sistemit të
Pozicionimit Global (GPS) që do të lehtësonin monitorimin e shkeljeve të urdhrave të mbrojtjes dhe
të bashkëpunohet me policinë për përdorimin e tyre.117

Për Policinë

•
•
•

•

Të buxhetohet ose të kërkohet nga Ministria e Financave një linjë buxhetore e veçuar për kostot e
emergjencave për personat që kanë pësuar dhunë në familje, p.sh. për ushqime, veshje dhe artikuj
higjienikë.
Të sigurohet që të gjithë zyrtarët e policisë të jenë plotësisht të vetëdijshëm që ushtruesit e dhunës
duhet të largohen nga shtëpitë e tyre kur provat tregojnë se ka pasur krim dhe se përpjekja për
ribashkimin e familjeve nuk ka të bëjë fare me rolet apo përgjegjësitë e policisë.
T’u ofrohen trajnime të përparuara njësive speciale lidhur me dhunën seksuale, duke përfshirë linjat
e papërshtatshme të pyetjeve, marrëdhëniet e pushtetit dhe qasjen që duhet të ndiqet në rastin e
personave që kanë pësuar dhunë seksuale, me qëllim që të shmanget ritraumatizimi i tyre. Të
kërkohet të sigurohet që viktimat të intervistohen nga oficere (gra) të mirëtrajnuara, pa praninë e
oficerëve (burra).
Të rishikohen formularët e standardizuar për dokumentimin e rasteve që kanë të bëjnë me dhunën
seksuale për të siguruar që këta të mos përmbajnë pyetje që kanë të bëjnë me fajësimin e viktimës
apo që mund t’i ritraumatizojnë viktimat, si pyetja p.sh. nëse viktimat ndiejnë kënaqësi gjatë kohës
kur ushtrohet dhuna seksuale.

Për Prokurorin e Shtetit dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës

•

•
•

Të hartohet dhe të zbatohet një program trajnimi sistematik dhe i institucionalizuar për të gjithë
prokurorët dhe personelin mbështetës. Të sigurohet që të gjithë prokurorët të ndjekin trajnimin e
detyrueshëm për dhunën me bazë gjinore, duke përfshirë dhunën në familje dhe trajtimin e duhur të
rasteve.
Të përgatiten prokurorë të specializuar për “Ligjin për mbrojtje nga dhuna në familje” dhe për
përgjegjësitë e tyre sipas këtij ligji dhe sidomos për shkeljet e urdhrave të mbrojtjes.
Të krijohet një sistem për kategorizimin e rasteve në momentin kur ato paraqiten, me qëllim që
rastet e dhunës në familje t’u dërgohen menjëherë prokurorëve të specializuar për trajtimin e rasteve
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Siç parashikohet në “Rregulloren qeveritare nr. 18/2015 për organizimin e strukturave të njësisë për mbrojtje,
shpëtim dhe ndihmë”, marrë nga: http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Rregullore_Nr__18-2015.pdf.
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•

të kësaj natyre. Kjo mund të kontribuojë në rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit të trajtimit të këtyre
rasteve.
Komisioni i Vlerësim të Performancës së Prokurorëve118 duhet të vlerësojë punën e prokurorëve
lidhur me rastet e dhunës me bazë gjinore, duke shqyrtuar nëse ata e kanë kryer punën në mënyrë
profesionale.

Për Mbrojtësit e Viktimave

•

Të informohen të gjitha viktimat për krimet që mbulohen nga “Ligji për kompensimin e viktimave”,
lidhur me të drejtën e tyre për kompensim. Në përputhje me ligjin, të ndihmohen viktimat me
hartimin e kërkesave të tyre për kompensim.

Për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe gjykatat

•
•

•

•
•
•

•
•

Të vazhdohet fuqizimi i nismës së Këshillit për të emëruar në gjykata penale gjyqtarë të specializuar
për dhunën me bazë gjinore, duke u siguruar atyre trajnim të duhur.
Të projektohet dhe të zbatohet një program trajnimi sistematik dhe i institucionalizuar për të gjithë
gjyqtarët dhe personelin mbështetës. Akademia e Drejtësisë duhet t’u ofrojë trajnime gjyqtarëve që
punojnë në procedurat civile dhe penale, lidhur me format e ndryshme të dhunës me bazë gjinore,
duke përfshirë marrëdhëniet e pushtetit midis burrave dhe grave; kuptimin e termit “fajësim i
viktimës”; faktin se pajtimi nuk është rol dhe as përgjegjësi e gjykatave; dhe gamën e masave të
disponueshme që mund të merren përmes urdhrave të mbrojtjes.
Të harmonizohen praktikat gjyqësore në gjykimin e rasteve që kanë të bëjnë me dhunën me bazë
gjinore. Për këtë qëllim, të merret parasysh hartimi i një udhëzuesi për caktimin e dënimit dhe dhënia
e këtij udhëzuesi gjykatave. Ky dokument do t’i ndihmonte gjykatat me caktimin e vendimeve për
dënimet, çka do të kontribuonte në krijimin e një qasjeje më koherente lidhur me vlerësimin dhe
lehtësimin e rrethanave rënduese. Kjo do të kontribuonte në rritjen e konsistencës së aktgjykimeve
dhe të praktikave të dënimit.119
Të sigurohet që në praktikën e trajtimit të rasteve të dhunës në familje (raste këto që kanë nevoja
prioritare) të përfshihet prioritizimi i ushqimit dhe i rasteve të kujdestarisë mbi fëmijët, raste këto që
janë të ndërlidhura me rastet e dhunës në familje.
Të caktohet buxhet, të instalohet dhe të përdoren në gjykatë masa paraprake të përmirësuara të
sigurisë për viktimat e dhunës me bazë gjinore, me qëllim që të parandalohet riviktimizimi dhe
ritraumatizimi.120
Gjyqtarë: urdhëroni një numër më të madh masash të ndryshme në urdhrat e mbrojtjes, në përputhje
me “Ligjin për mbrojtje nga dhuna në familje”. Për personat që jetojnë në familje me shumë kurora,
gjyqtarët duhet të nxiten të parashikojnë mjete të tjera ekonomike përmes të cilave kryerësit do të
paguajnë për kushtet e jetesës së viktimave jashtë shtëpisë së familjes me shumë kurora. Këto kosto
mund t’i dekurajojnë ushtruesit e dhunës që të ushtrojnë dhunë.
Gjyqtarë: përdorni të gjitha mjetet e disponueshme për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe siguroni
mbrojtje më të mirë të identitetit të dëshmitarëve.121
Gjyqtarë: miratoni kërkesat për kompensimin e viktimave kur atë i plotësojnë kriteret ligjore.
Mbështetini vendimet në fakte dhe mos lejoni qëndrimet dhe mendimet tuaja personale të ndikojnë
në kompensimin për krimet.

Për Shërbimin Korrektues

•

118

Të trajnohen punonjësit dhe të krijohet një program për adresimin e pabarazive gjinore, duke
përfshirë marrëdhëniet e pushtetit të cilat kontribuojnë në forma të ndryshme të dhunës me bazë

Këshilli Prokurorial i Kosovës, marrë nga: http://www.kpk-rks.org/en/per/77/komisioni-i-ankesave/77.
Rekomandim nga EULEX-i (korrespondencë me RrGK-në, janar 2018).
120 Po aty.
121 Po aty.
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gjinore. Të sigurohet që disa zyrtarë të trajnohen për rehabilitimin e kryesve të dhunës me bazë
gjinore, duke u ofruar atyre ekspertizën për të përkrahur hartimin e planeve dhe shërbimeve
korrektuese që u përshtaten më mirë nevojave të individëve.
Për Shërbimin Sprovues

•
•

T’u ofrohen trajnime të specializuara zyrtarëve që do të merren me personat që kanë kryer dhunë
me bazë gjinore apo që kanë prirjen të ushtrojnë dhunë të tillë.
Të përmirësohet infrastruktura dhe qasja në punën me kryesit e dhunës me bazë gjinore me qëllim
që të zvogëlohet recidivizmi. Këtu përfshihet bashkëpunimi me institucionet shëndetësore për të
siguruar që ushtruesit e dhunës të marrin trajtim mjekësor, në përputhje me urdhrat e mbrojtjes,
atëherë kur kjo është e përshtatshme.

Për Departamentin e Mirëqenies Sociale pranë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies
Sociale

•

•
•

Krahas respektimit të pavarësisë së strehimoreve dhe mbrojtjes së anonimitetit të viktimave, të
monitorohet më mirë puna e strehimoreve, duke siguruar që cilësia e shërbimeve të përmbushë
standardet e përcaktuara në kuadrin ligjor ekzistues dhe që fondet publike të shpenzohen në mënyrë
transparente dhe të përgjegjshme.
Të sigurohet që çdo vit, në kohën e duhur, strehimoreve t’u jepen financime të përshtatshme të cilat
mbulojnë të gjitha shpenzimet e nevojshme për ofrimin e shërbimeve cilësore personave të strehuar,
në pajtim me përgjegjësinë që ka shteti për mbrojtjen e viktimave.
Të sigurohet krijimi i strehimoreve funksionale që u shërbejnë personave të komunitetit LGBTQI
dhe burrave në Prishtinë dhe në veri të Kosovës.

Për Qendrat për Punë Sociale

•

•

Të krijohet një udhëzues për punonjësit socialë dhe t’u ofrohet këtyre të fundit trajnim për dhunën
me bazë gjinore, për marrëdhëniet e pushtetit, ruajtjen e fshehtësisë, SKMDHF-në dhe mënyrat
alternative të mbrojtjes së fëmijëve në rastet e kujdestarisë për fëmijën, me qëllim sigurimin e
mirëqenies ekonomike, fizike dhe psikologjike të fëmijëve dhe jo kthimin e tyre tek shtëpitë e
kryerësve të dhunës.
T’u ofrohen punonjësve socialë udhëzime me qëllim që faktorët e ndryshëm që kanë të bëjnë me
pajtimin e çifteve të merren parasysh me më shumë kujdes, me qëllim që të shmanget recidivizmi.

Për Strehimoret

•
•
•
•

Të caktohet dhe zbatohet me rreptësi “Kodi i mirësjelljes për koalicionin e strehimoreve”. Të
kërkohet llogari të gjithë anëtarëve sipas standardeve të larta të llogaridhënies, në lidhje me cilësinë
e shërbimeve që ofrohen dhe menaxhimin financiar.
Të raportohen herë pas here dhe me saktësi të gjitha shpenzimet publike. Të publikohen në internet
raportet vjetore të buxhetit dhe të auditimit, për qëllime transparence.
Të sigurohet mbikëqyrja e rregullt psikologjike dhe këshillimi për të gjithë ofruesit e shërbimeve në
strehimore përmes profesionistëve të trajnuar, me qëllim që të shmanget rraskapitja fizike dhe
mendore për shkak të punës.
Ekspertët në rajon të zhvillojnë trajnime shtesë lidhur me qasjen feministe në dhënien e ndihmës dhe
fuqizimin e personave që kanë pësuar dhunë.

Për të gjitha komunat

•
•

Të alokohet çdo vit bashkëfinancimi për strehimoret që i shërbejnë komunës.
Të sigurohet disponueshmëria e banesave sociale që mund të përdoren për një periudhë kohe nga
viktimat e dhunës në familje, pasi këto të largohen nga strehimoret dhe përpara se të bëhen plotësisht
të pavarura nga ana financiare për të përballuar vetë financiarisht strehimin e tyre. Këto programe
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duhet të jenë në harmoni me planet për menaxhimin e rasteve për rehabilitim dhe riintegrim, të cilat
përkrahen dhe monitorohen nga QPS-të.
Për institucionet arsimore

•
•

Të caktohet buxhet për psikologët në shkolla dhe të rritet numri i tyre, në pajtim me SKMDHF-në.
Të sigurohet që mësimdhënësit dhe personeli arsimor të trajnohen lidhur me format e ndryshme të
dhunës me bazë gjinore, raportimin e rasteve të dhunës dhe ndërveprimin me fëmijët që kanë pësuar
dhunë. Ata duhet të trajnohen edhe për marrëdhëniet ekzistuese të pushtetit midis gjinive dhe për
pabarazitë gjinore që mund të kontribuojnë në dhunë, me qëllim edukimin e fëmijëve në mënyrë të
tillë që të parandalohet dhuna në të ardhmen.

Për institucionet e kujdesit shëndetësor

•
•

Të sigurohet që i gjithë personeli i kujdesit shëndetësor, sidomos personeli në njësitë e
emergjencave, të trajnohet për identifikimin e shenjave të dhunës me bazë gjinore, për dokumentimin
e duhur të rasteve të dhunës dhe për ndërveprimin me personat që kanë pësuar dhunë.
Të ngrihen qendra për trajtimin kundër drogave, alkoolit dhe çrregullimeve psikosociale në
bashkëpunim të ngushtë me policinë, Ministrinë e Drejtësisë, SHKK-në dhe Shërbimin Sprovues, për
të siguruar që programet të përfshijnë frekuentimin e detyrueshëm dhe të monitoruar të kryerësve.
Krahas ofrimit të këshillimit kundër abuzimit me substancat, këto programe duhet të adresojnë edhe
marrëdhëniet e pushtetit midis burrave dhe grave, me qëllim parandalimin e recidivizmit.

Për Institutin për Mjekësi Ligjore

•
•
•

Në bashkëpunim të ngushtë me OSHC-të dhe institucionet e tjera, të organizohet një fushatë
ndërgjegjësimi për të rritur njohuritë e publikut lidhur me mënyrën se si duhet të raportohen rastet
e dhunës seksuale kur këto ndodhin dhe kohën kur duhet të bëhet ky raportim.
Të punësohen më shumë mjeke (gra) dhe këto të caktohen gjithmonë për shqyrtimin e rasteve të
dhunës seksuale ku viktimat janë gra.
Të kërkohet vënia në dispozicion dhe ofrimi i këshillimit psikologjik pas mbarimit të ekzaminimeve,
me qëllim që të parandalohet ritraumatizimi i viktimave.

Për zyrat e punësimit dhe qendrat e aftësimit profesional

•

•

Të sigurohet që çdo zyrë punësimi dhe QAP të ketë të paktën dy punonjës të mirëtrajnuar për
identifikimin e shenjave të dhunës me bazë gjinore, për empatinë, ndërveprimin e duhur me personat
që kanë pësuar dhunë me bazë gjinore dhe për mënyrën e adresimit të sfidave specifike që mund të
dalin gjatë punës me personat që kanë pësuar dhunë. Për këtë qëllim mund të përdoret planprogrami
aktual i hartuar nga UNDP-ja.
Të përmirësohet bashkëpunimi me punonjësit socialë për projektimin dhe ofrimin e përkrahjes së
përshtatur për secilën viktimë të dhunës në familje, si hapa në kuadrin e planeve të tyre për
menaxhimin e rehabilitimit dhe riintegrimit të rasteve.

Për bashkëpunimin ndërinstitucional midis të gjithë aktorëve

•
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Të sigurohet integrimi i regjistrimit të të dhënave dhe i menaxhimit midis policisë, prokurorive dhe
gjykatave, duke përmirësuar gjurmimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore përmes procesit të
drejtësisë penale. Për këtë qëllim, të përfundohet baza e planifikuar e të dhënave për menaxhimin e
rasteve dhe të sigurohet vënia e menjëhershme në punë e kësaj baze, duke përfshirë edhe trajnimin
e palëve përkatëse të interesuara lidhur me procesin e hedhjes së saktë të të dhënave në sistem.
Duke marrë parasysh grumbullin e rasteve të pashqyrtuara, duhet të hartohet dhe zbatohet një
sistem i gjithmbarshëm dhe proaktiv për menaxhimin e rasteve, me qëllim që rastet e dhunës me

•
•

•
•
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bazë gjinore, të cilat përbëjnë shkelje të të drejtave të njeriut, të gjykohen brenda afateve të
arsyeshme.122
Policia, prokuroritë dhe gjykatat duhet të mbrojnë mirëqenien e viktimave duke u koordinuar me
qëllim që të sigurohet që intervistat e regjistruara të realizohen vetëm një herë nga aktori më i
përshtatshëm dhe jo disa herë, gjë që rrezikon t’i ritraumatizojë viktimat.123
Të sigurohet që të gjitha komunat të kenë krijuar mekanizmat e koordinimit ku të përfshihen të gjitha
palët e interesuara që kanë detyrim ligjor për ofrimin e shërbimeve të mbrojtjes, rehabilitimit dhe
riintegrimit për personat që kanë pësuar dhunë në familje. Të përmirësohet dhe sigurohet
bashkëpunimi i plotë i institucionalizuar midis policisë, prokurorëve, MV-ve, QPS-ve dhe
strehimoreve. Mekanizmat duhet të takohen rregullisht për të diskutuar dhe menaxhuar rastet dhe
të bashkëpunojnë për të ofruar mbrojtje dhe asistencë të përshtatshme.
Të sigurohet që QPS-të, zyrat e punësimit dhe qendrat e aftësimit profesional të bashkëpunojnë për
të përkrahur viktimat përmes trajnimeve dhe për të gjetur mundësi punësimi për to.
Institucionet shëndetësore duhet të bashkëpunojnë me qendrat e shëndetit mendor për t’u ofruar
viktimave këshillim psikologjik.

Po aty.
Po aty.

43

Burimet e cituara
Këshilli i Evropës, “Konventa e Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe
dhunës në familje ”, CETS nr. 210, 2011, marrë nga: https://rm.coe.int/168046246b/.
Farnsworth, Nicole, Ariana Qosaj-Mustafa, Iliriana Banjska, Adelina Berisha dhe Donjeta Morina për
RrGK-në, “Mjaft më me arsyetime: Analizë e qëndrimeve, incidencës dhe reagimeve institucionale
ndaj dhunës në familje në Kosovë”, Prishtinë: RrGK, 2015, marrë nga:
https://www.womensnetwork.org/documents/20151124105025644.pdf.
Farnsworth, Nicole, Dr. Katja Goebbels dhe Rina Ajeti për RrGK-në, “Qasja në kujdesin shëndetësor
në Kosovë”, Prishtinë: RrGK, 2016, marrë nga:
https://www.womensnetwork.org/documents/20170206150329907.pdf.
Guilmoto, Christophe Z. dhe UNFPA, Paragjykimet gjinore në Kosovë [Gender Bias in Kosovo],
Prishtinë: UNFPA, 2016.
Kallxo.com, “Gratë Kosovare, Mbi 40 Për Qind e Pranojnë Dhunën në Familje”, marrë nga:
http://kallxo.com/grate-kosovare-mbi-40-per-qind-e-pranojne-dhunen-ne-familje/.
RrGK, Strategjia e RrGK-së për periudhën 2015-2018, Prishtinë: RrGK, 2014, marrë nga:
http://www.womensnetwork.org/documents/kwn_strategy_2015_2018_shq.pdf.
_____, faqe interneti, marrë nga: www.womensnetwork.org.
_____, faqe në Facebook: Kosova Women’s Network.
Morina, Donjeta dhe Nicole Farnsworth për RrGK-në, “Buxhetimi drejt mirëqenies sociale: Analizë

gjinore+ për informimin e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies
Sociale në Kosovë 2016-2018”, Prishtinë: RrGK, 2015, marrë nga:
http://www.womensnetwork.org/documents/20151203094304881.pdf.
Qosaj-Mustafa, Ariana, Adelina Berisha, Nicole Farnsworth dhe Iliriana Banjska për RrGK-në,
“Ngacmimi seksual në Kosovë”, Prishtinë: RrGK, 2016, marrë nga:
https://www.womensnetwork.org/documents/20160224112147815.pdf.
Radio Televizioni i Kosovës: “Fillon Marshi me moton “Nuk ka Arsyetim””, marrë nga:
https://www.rtklive.com/sq/news-single.php?ID=117158.
Republika e Kosovës, Kuvendi, Kodi nr. 03/L-193 i Drejtësisë për të Mitur, 2010, marrë nga:
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2698.
_____, Kuvendi, Kodi Penal i Republikës së Kosovës, marrë nga:
https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Kodi%20penal.pdf..
_____, Kuvendi, Kodi i Procedurës Penale, marrë nga: https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2861.
_____, Kuvendi, Ligji nr. 02/L-17 për Shërbime Sociale dhe Familjare, marrë nga:
https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2005_02-L17_al.pdf.
_____, Kuvendi, Ligji nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale.
_____, Kuvendi, Ligji nr. 03/L-182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, 2010, marrë nga:
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2691.
_____, Kuvendi, “Ligji nr. 04/L-083 për regjistrimin dhe evidencën e të papunësuarve dhe
punëkërkuesve”, marrë nga: https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2817.
_____, Kuvendi, “Ligji nr. 04/L-149 për ekzekutimin e sanksioneve penale”, marrë nga:
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=8867.
_____, Kuvendi, “Ligji nr. 05/L-036 për kompensimin e viktimave të krimit”, Kosovë, 2015, marrë nga:
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/05-L-036%20sh.pdf.
_____, Kuvendi, “Ligji nr. 05/L-060 për mjekësinë ligjore”, marrë nga:
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/05-L-060%20sh.pdf.
_____, Kuvendi, Ligji nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës, 2004, marrë nga: https://gzk.rksgov.net/ActDetail.aspx?ActID=2410.
_____, Kuvendi, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Ligji nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit.

44

_____, “Udhëzimi administrativ (shëndetësi) nr. 02/2013 për mënyrën e trajtimit të kryesve të dhunës
në familje ndaj të cilëve është shqiptuar masa e mbrojtjes e trajtimit të obligueshëm mjekësor nga
varësia e alkoolit dhe substancave psikotrope”, marrë nga: https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=9804.
_____, Qeveria, Agjencia për Barazi Gjinore, “Procedurat standarde të veprimit për mbrojtje nga
dhuna në familje”, shtator 2013, Kosovë, marrë nga: http://abgj.rksgov.net/Portals/0/Procedurat%20Standarte%20t%C3%AB%20Veprimit%20p%C3%ABr%20Mbroj
tje%20nga%20Dhuna%20n%C3%AB%20Familje.pdf.
_____, Qeveria, Fondi për Kompensimin e Viktimave të Krimit, 2017, https://md.rksgov.net/desk/inc/media/D42B1893-B42D-4BF4-B6D7-B1675BD7BAEB.pdf.
_____, Qeveria, Vendimi nr. 04/83, i datës 11 korrik 2012, marrë nga: http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Vendimet_83.pdf.
_____, Qeveria, Vendimi nr. 09/125, i datës 30 dhjetor 2016, marrë nga: http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Vendimet_e_Mbledhjes_se_125-te_te_Qeverise.pdf.
_____, Qeveria, “Rregullorja nr. 18/2015 për organizimin e strukturave të njësisë për mbrojtje,
shpëtim dhe ndihmë”, marrë nga: http://kryeministriks.net/repository/docs/Rregullore_Nr__18-2015.pdf.
_____, Këshilli Prokurorial i Kosovës, “Rregullorja për mandatin, strukturën dhe funksionimin e zyrës
për mbrojtje dhe ndihmë viktimave”, marrë nga: http://www.pshks.net/repository/docs/Nr.1188.2013Rregullore_mbi_Mandatin_,Strukturen_dhe_Funskionimin_e_ZMNV....pdf.
_____, Ministria e Shëndetësisë, “Udhëzimi administrativ (shëndetësi) nr. 02/2013 për mënyrën e
trajtimit të kryerësve të dhunës në familje ndaj të cilëve është shqiptuar masa e mbrojtjes e trajtimit
të obligueshëm mjekësor nga varësia e alkoolit dhe substancave psikotrope”, marrë nga:
http://msh-ks.org/wp-content/uploads/2013/11/Udhezim%20Administrativ%2002-2013.pdf.
_____, Ministria e Drejtësisë, Shërbimi Sprovues i Kosovës, buletini i vitit 2006, marrë nga:
https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/D517AAE6-6D02-48A2-B3F9-5CB9222BF946.pdf.
_____, Ministria e Drejtësisë, “Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për Mbrojtje nga Dhuna
në Familje dhe Plani i Veprimit 2016-2020”, Prishtinë, Kosovë: Maj 2016, marrë nga:
http://abgj.rksgov.net/Portals/0/Strategjia%20Komb%C3%ABtare%20e%20RK%20p%C3%ABr%20mbrojtje%20
nga%20dhuna%20ne%20familje%202016-2020.pdf.
_____, Ministria e Drejtësisë, Misioni i Shërbimit Korrektues të Kosovës, marrë nga: https://shkk.rksgov.net/faqe.aspx?id=tfybAswTsDSuOwy2YY2x4w==&l=jJOtHsRVwYECOhoiBc69dA.
_____, Ministria e Drejtësisë, “Fushëveprimi i Shërbimit Sprovues të Kosovës”, marrë nga:
https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=1,19,1,19.
_____, Rregullorja nr. 02/2011 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe
Ministrive, marrë nga: http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Rregullorja_02-2011e_miratuar_nga_Qeveria-finale.pdf.
_____, Republika e Kosovës, Prokurori i Shtetit, “Udhëzim për procedurat standarde të veprimit për
Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave”, marrë nga: http://www.pshks.net/repository/docs/Nr_1202_2013Udhezim_mbi_Procedurat_Standarde_te_Veprimit_per_ZMNV-ne.pdf.
Ryan, William, Fajësimi i viktimës [Blaming the Victim], New York: 1971.
Suarez, Eliana dhe Tahany M. Gadalla, “Mjaft fajësuat viktimën: Një metaanalizë e miteve të
përdhunimit [Stop Blaming the Victim: A MetaAnalysis on Rape Myths]”, Journal of Interpersonal
Violence 25(11) 2010–2035, SAGE, 2010).
Komiteti i OKB-së për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave, Rekomandimi i
Përgjithshëm nr. 19, Dhuna ndaj grave (sesioni i njëmbëdhjetë, 1992), OKB. Dok. A/47/38 në 1
(1993), rishtypur në “Përmbledhjen e komenteve të përgjithshme dhe rekomandimeve të
përgjithshme”, miratuar nga Organet e Traktatit për të Drejtat e Njeriut, OKB, Dok.
HRI/GEN/1/Rev.6 në 243 (2003).

45

Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, “Deklarata për eliminimin e dhunës
ndaj grave”, shpallur me Rezolutën nr. 48/104 të Asamblesë së Përgjithshme, të 20 dhjetorit 1993.
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx.
UNFPA, EECARO, “Martesa e fëmijëve në Kosovë (vështrim i përgjithshëm) [Child Marriage in
Kosovo (Overview)]”, Prishtinë: UNFPA EECARO, 2014, marrë nga:
http://eeca.unfpa.org/publications/child-marriage-kosovo-overview.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, “Lansimi i Strategjisë kombëtare të
Kosovës kundër dhunës në familje 2016-2020”, 19 prill 2017, marrë nga:
https://xk.usembassy.gov/sq/lansimi-strategjise-kombetare-te-kosoves-kunder-dhunes-nefamilje-2016-2020/ .

46

124

4
3

5
4
5

12

4

47

20
5

7058
475
1
25
1135

33

33

26
38
50
9
8
9
10
1

Totali

4

19

17

2716
301

1
4
7

2
31
7

2017

29
146
28

1
2

92
13

11

2016

10

20

1
173

163
9

3

3

1

8

152

2015

1
4

181

440
51

3

3

2014

4

2
221

1
196
159

495
16

6

4

2013

4

518
12

569
14

1

5

1

1

2012

457
10

6

2011

2010

Llojet e krimit nuk janë domosdoshmërisht ekskluzivisht reciproke sepse mënyra në të cilën janë regjistruar krimet ka ndryshuar me kalimin e kohës.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lloji i Krimit124
1
4
4
3
Vrasje
Vrasje e rëndë
4
3
6
3
Vrasje në Tentativë
4
Vrasje dhe Vetëvrasje
Vetëvrasje
Shtytja në Vetëvrasje
Tentim Vetëvrasje
Ndihmë në Vetëvrasje
Shtytja në vetëvrasje dhe ndihma në
5
3
13
Vetëvrasje
Krime të rënda (vrasje, tentim vrasje,
3
1
5
24
vetëvrasje dhe tentim për vetëvrasje)
290
408
462
538
Lëndim i Lehtë Trupor
5
21
14
9
Lëndim i Rëndë Trupor
1
Shkaktim
Shtrëngim
181
Kërcënim
Kërcënim, përdorim i paautorizuar i
armëve
9
4
15
Kërcënim me armë
6
Shkelja e Urdhërit Mbrojtës
Keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës
zyrtare ose autorizimit publik

Të dhënat nga Policia e Kosovës, 2000- 2017

Shtojca 1. Të dhënat për Dhunën me Bazë Gjinore nga Institucionet

Shtojcat
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Lloji i Krimit124
Keqtrajtimi Fizik
Keqtrajtimi psikologjik, emocional,
fizik dhe seksual
Keqtrajtim fizik dhe psikologjik
Keqtrajtim psikologjik
Abuzimi seksual i personave me
çrregullime mendore ose
emocionale ose paaftësi
Ngacmim
Sulm
Sulm Fizik
Sulm Seksual
Mospajtim
Dhunim
Tentim dhunim
Degradim i integritetit seksual
Aktet seksuale jokonsensuale dhe
keqtrajtimi seksual
Shantazh
Shkaktim i dhimbjes
Shkelje e obligimeve familjare
Hyrje / heqjen me forcë të një
personi nga një vendbanim i
përbashkët ose vendbanimi i një
personi tjetër
Skllavëria, kushtet e skllavërisë dhe
puna e detyruar
Kufizimi i paligjshëm i lirisë së
lëvizjes
Dëmtimi i pronës së paluajtshme
Marrja ose mbajtja e paligjshme e
një fëmije
Shkatërrimi ose braktisja e fëmijës
Marrëdhëniet seksuale brenda
familjes

2000

2001

2002

2003

2004

2

2

16

341

661
2

2006

2005

1

2

12

1

1

215

10

2007 2008
10

4

1

2

1

5

1

3

2

2
8

14

8

7

24

14

6

103

4
14
25

1

221
1606
467
41
90
23
4
10

8

10
87

3

Totali
211

1

2

1

3
1
6

7

144
14

4

2017

19

1

4

1

4
1

11

16
4

3

2016

11

7

5

2

2

5

8
7
15
15

1

2015

8

6

3

17

6

34
261
4

2014

4

14

7

1

1

1

19
103
110

2013

4

7

2

1

1

2

91

2012

9

6
3

8
1

5

110
5

2011

17

1

56

79

47

2010
60

34
2
1

58

40

3

2009
141

125

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008

RrGK nuk ka mbledhur informata për këtë në vitet para 2015-2017, ka të ngjarë që ekzistojnë.

Lloji i Krimit124
Nxitja e akteve seksuale, prekjes
ose veprimtarisë nga personat nën
moshën 16 vjeç
Keqtrajtimi seksual i personave nën
moshën 16 vjeç
Keqtrajtimi seksual duke abuzuar
me pozicionin, autoritetin ose
profesionin
Bashkësia jashtëmartesore me një
person nën moshën 16 vjeç
Kidnapimi
Shmangia e mbështetjes së
mirëmbajtjes
Trafikimi125
Mbajtja e dokumenteve të identitetit
të viktimave të skllavërisë ose
trafikimit të personave
Zhvatja
Fyerja
Fyerja, shkelja, thirrja me emra
ofendues dhe forma të tjera të
frikësimit të dhunshëm
Frikësimi
Marrja e dokumenteve pa autorizim
Shkaktimi i ndjenjës së frikës për
mirëqenien e tij fizike, emocionale
ose ekonomike ndaj personit tjetër
Përdorimi i forcës fizike ose
presionit psikologjik të ushtruar ndaj
një anëtari tjetër të familjes
Çdo veprim tjetër i një anëtari të
familjes, i cili mund të shkaktojë ose
të kërcënojë për të shkaktuar
2009

2

2010

9

33

3

4

1

12

7

61

4

2

4

36

1

5

2

5

49

28

37

78

1
4

156

2
5

1

1

4

8

28

2

64

2

Totali

1

2

16

2017

1

9

3

1

1

1

3

27

1

1
36

2016

2015

3

2014

5

33

1

2013

3

73

1

2012

1
1

5

1

2011

2001

560

2000

864

250

1251

1273

494

2003

2002

43

1318

2004

44

1370

2005

38

1

1371

2006

1

1077 1034

2007 2008

1080

2009

944

2010

1046

2011

19
8

11
1
1087

15

10

1026

2013

2012

2293

50

Gra
Burra
Totali
% e grave

2009
915
215
1130
81%

2010
764
190
954
80%

2011
804
242
1046
77%

2012
826
220
1046
79%

2013
869
220
1089
80%

2014
930
281
1211
77%

2015
381
89
470
81%

2

2
1

1

1
1

2

1

80

45

51

Totali

1125 18,444

2017

1

1225

7

1

1

2016

1038

57

1

10

2015

1179

7

13

15

2014

Gjinia e Viktimave të Krimit në Marrëdhënie Familjare, 2009-2015
Siç ilustrohet në tabelën më poshtë, shumica dërrmuese e viktimave të krimeve të pretenduara të kryera brenda një marrëdhënie familjare në Kosovë që nga
viti 2009, siç janë raportuar në polici, kanë qenë gra.

Lloji i Krimit124
dhimbje fizike ose vuajtje
psikologjike
Dëmtimi ose shkatërrimi i pronës;
ose kërcënimi për ta bërë këtë
Sjellje të përsëritura me qëllim të
shmangies së personit tjetër
Shkaktimi i ndjenjës së frikës,
rrezikut personal ose kërcënimit të
dinjitetit
Dhuna ne Familje
Shkelja e integritetit të banesës dhe
hapësirave tjera të saj
Vet-drejtësia
Pushtimi i paligjshëm i pronës
Ndërprerja e paligjshme e
shtatzënisë
Dhuna Fizike

2016
808
2442
3250
25%

2017
1021
2467
3488
29%

2015
293
5233

2016
326
5500

312
4982

2017

178 Vrasje
179 Vrasje e Rëndë
186 Ngacmim
188 Lëndim i Lehtë Trupor
189 Lëndim i Rëndë Trupor
195 Shtrëngimi
198 Keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare
ose autorizimeve publike
230 Dhunimi
233 Degradimi i integritetit seksual
Totali

Gjinia

6%
94%

% e totalit

Të dhënat nga Policia e Kosovës
Vepra

Gra
Burra

Burra
151
39
44
1799
354
2
1
3
0
2393

Gra
11
3
99
593
45
3
0
34
2
790

0
0
0
29

2015
E panjohur
2
0
1
21
5
0
1
37
2
3211

Totali
164
41
144
2413
404
5
1
27
1
808

Gra
10
5
91
631
38
4
5
2
0
2442

Burra
142
32
37
1919
304
1

0
0
0
25

2016
E panjohur
5
1
1
17
1
0

6
29
1
3275

Totali
157
38
129
2567
343
5

1
26
2
901

Gra
13
7
107
704
31
10

Gjinia e autorëve të dyshuar për të gjitha krimet e lidhura me dhunën me bazë gjinore
Sipas të dhënave të policisë, kjo tabelë sugjeron që shumë më tepër burra janë dyshuar për kryerje të krimeve sesa gratë (94%).

Gra
Burra
Totali
% e grave

2015
790
2393
3183
25%

Gjinia e viktimave të krimeve të lidhura me dhunën me bazë gjinore, 2015-2017

3
5
0
2467

Burra
133
24
36
1991
265
10

0
0
0
7

2017
E panjohur
2
0
0
0
5
0

51

4
31
2
3375

Totali
148
31
143
2695
301
20

52

188 Lëndim i Lehtë
Trupor
189 Lëndim i Rëndë
Trupor
195 Shtrëngimi
198 Keqtrajtimi gjatë
ushtrimit të detyrës
zyrtare ose
autorizimeve publike
230 Dhunimi
233 Degradimi i
integritetit seksual
Totali
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Viktimat e Krimeve sipas Gjinisë, të Raportuara - të Dhëna nga Policia e Kosovës, 2015 – 2017
2015
2016
Vepra
Gra Burra E panjohur Totali Gra Burra E panjohur Totali
11
151
2
164
10
142
5
157
178 Vrasje
3
39
0
41
5
32
1
38
179 Vrasje e Rëndë
99
44
1
144
91
37
1
129
186 Ngacmim

901

2

26

1

10

31

704

Gra
13
7
107

2467

0

5

3

10

265

1991

Burra
133
24
36

7

0

0

0

0

5

0

2017
E panjohur
2
0
0

3375

2

31

4

20

301

2695

Totali
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2499

5
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2

17

114
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Gra
34
15
297

7302

0

10

9

13

923

5709

9861

5

97

11

30

1048

7675

Totali
Burra Totali
426
469
95
110
117
416

Statistikat nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Tabelat e mëposhtme iu dërguan RrGK-së nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe në to paraqiten
detaje lidhur me mënyrën se si i kanë trajtuar gjykatat rastet që mund të kenë pasur të bëjnë me dhunën
me bazë gjinore nga viti 2015 në vitin 2017. Në kolonën e parë renditen nenet përkatëse të Kodit Penal,
të cilat mund ose mund të mos kenë përfshirë dhunën me bazë gjinore. Në tri kolonat e tjera të tabelës
paraqitet numri i rasteve në fillim të vitit, numri i rasteve që janë në procedurë dhe numri i përgjithshëm
i rasteve në procedim (dy kolonat e para janë mbledhur bashkë). Në katër kolonat e tjera jepen hollësi
lidhur me llojet e dënimeve që janë dhënë për rastet që janë trajtuar dhe dënuar pas marrjes së një
vendimi gjyqësor për shpalljen e fajësisë, duke përfshirë burgimin, gjobitjen, lirimin me kusht dhe
ndëshkime të tjera. Lirimi me kusht, mund të nënkuptojë, p.sh., që nëse kryesi i veprës nuk kryen një
vepër penale për një periudhë të caktuar kohore, atëherë dënimi me burg nuk zbatohet, sikurse është
përshkruar në një studim të mëparshëm rasti në këtë raport. Në ndëshkime të tjera mund të bëjnë pjesë,
p.sh., ndjekja e trajtimeve të detyrueshme për sëmundje psikologjike apo kryerja e shërbimeve për
komunitetin. Në kolonat e tjera paraqitet numri i rasteve ku kryesi apo kryesit e pretenduar janë liruar
nga akuzat apo ku ai apo ata janë liruar, pasi gjykata ka refuzuar të mbajë seancë dëgjimore për rastin.
Dy kolonat e tjera kanë të bëjnë me parashkrimin, që nënkupton që rastet janë hedhur poshtë për shkak
të skadimit të periudhës gjatë së cilës mund të paraqitet padi. Në rastet “relative”, rasti ka qenë i hapur
për një vit, por nuk është trajtuar dhe më pas është mbyllur pa gjyq. Në rastet “absolute”, është punuar
lidhur me rastin, por rasti është hedhur pas kalimit të dy vjetëve. Rastet që janë “zgjidhur ndryshe” kanë
disa kuptime të mundshme, që variojnë nga ujdia gjyqësore, e deri te vdekja e personit që pretendohej
se kishte kryer veprën penale. Më pas, në tabelë paraqitet numri i përgjithshëm i rasteve të zgjidhura,
numër ky i cili është totali i nëntë kolonave të mësipërme. Së fundmi, në kolonën e fundit përmblidhet
numri i përgjithshëm i rasteve të pazgjidhura gjatë periudhës së raportimit.
Për fat të keq dhe pavarësisht kërkesave të shumta, Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk na dha të
dhëna të ndara sipas gjinive. Megjithatë, duke u mbështetur në statistikat e mësipërme të policisë,
përqindja e viktimave burra dhe gra mund të vlerësohet me përafërsi. Duke marrë parasysh shpjegimet
e mëparshme lidhur me mënyrën se si kontribuojnë në dhunën ndaj grave marrëdhëniet e shoqërizuara
të pushtetit, thjesht sepse janë gra, dhe që dhuna ndaj burrave priret të burojë nga norma gjinore të
shoqërizuara që i nxisin burrat të jenë të ashpër, gjë që kontribuon në dhunën ndaj burrave, mund të
thuhet se pjesa dërmuese e këtyre rasteve kanë të bëjnë me dhunën me bazë gjinore. Krimet e dhunës
seksuale (ku përfshihet përdhunimi dhe sulmi seksual) ka të ngjarë të ketë përfshirë edhe dhunën me
bazë gjinore, të ushtruar ndaj grave, sepse janë gra, meqenëse gratë priren të përbëjnë pjesën dërmuese
të viktimave të dhunës seksuale. Parë nga ky pikëvështrim, shqyrtimi i të dhënave statistikore të Këshillit
Gjyqësor të Kosovës për tre vitet e fundit (2015-2017), mund të nxjerrë informacione interesante lidhur
me mënyrën se si i ka trajtuar sistemi i drejtësisë rastet e ndryshme. Si “deklaratë për mospranim
përgjegjësie”, çdo rast varet nga rrethanat specifike të tij dhe dëshmitë që janë mbledhur, prandaj nuk
mund të nxirren përfundime të sigurta. Krahas kësaj, ekziston nevoja për monitorimin nga afër të rasteve
individuale për të nxjerrë prova më të sakta dhe cilësore lidhur me mënyrën se si po i trajton sistemi i
drejtësisë rastet e dhunës me bazë gjinore.
Ndërkohë që duhen mbajtur parasysh këto mangësi të analizës së të dhënave të Këshillit
Gjyqësor të Kosovës, të siguruara nga departamentet e çështjeve të përgjithshme dhe krimeve të rënda,
vëzhgimet që paraqiten më poshtë vënë në pah disa fusha për të cilat duhet të bëhen hulumtime të
mëtejshme. Midis 5,024 rasteve të zgjidhura nga viti 2015 deri në vitin 2017, 73% rezultojnë me ndonjë
formë dënimi, 1% e rasteve janë liruar nga akuzat, 2% janë refuzuar nga gjykata, 16% janë mbyllur për
shkak të parashkrimit dhe 8% janë zgjidhur në mënyra të ndryshme. Midis 76 rasteve të zgjidhura dhe që
kishin të bënin me dhunën seksuale, 59% kanë rezultuar me ndonjë formë dënimi, 4% janë liruar nga
akuzat, 5% janë refuzuar nga gjykata, 8% janë mbyllur për shkak të parashkrimit dhe 24% janë zgjidhur në
mënyra të ndryshme. Pa marrë parasysh rrethanat specifike të secilit rast, kjo lë të kuptohet se rastet e
dhunës seksuale kanë më pak të ngjarë të ndëshkohen, kanë më shumë të ngjarë të lirohen nga akuzat,
apo të refuzohen nga gjykatat dhe kanë, në mënyrë të konsiderueshme, më shumë të ngjarë të “zgjidhen
ndryshe” në krahasim me rastet që kanë të bëjnë me krime të tjera, sikurse ilustrohet edhe në grafikon.

Për të kuptuar këto ndryshime dhe mënyrën se si “zgjidhen ndryshe” rastet e dhunës seksuale, duhet të
zhvillohen hulumtime të mëtejshme.

Përqindja e rasteve të trajtuara nga gjykatat, 2015-2017
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Nga 3,651 raste që janë dënuar, 11% u dënuan me burgim, 33% me gjobë, 51% u liruan me kusht
dhe 5% u ndëshkuan me një lloj tjetër ndëshkimi. Për sa u përket 45 rasteve të dhunës seksuale, ku është
dhënë dënim, 31% u dënuan me burgim, 31% me gjobë, 29% u liruan me kusht dhe 9% u ndëshkuan me
mënyra të tjera.
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2
4

0
0
93
2%

0

0

0

0

0
0
0

Me
Akgjyk
im
Rrefuz
ues

Lëndë të zgjidhura
Nga lëndët e zgjidhura me Aktgjykim
Gjykues, shënoj lëndët sipas llojeve të
dënimeve

Me Akgjykim

2017 Gjykatat Themelore, Departamenti për Krime të Rënda

0%

0
0
0

0
0
87
2%

0

0

0

0

0
0
0

Relative

8%

0
6
6

0
0
737
15%

0

0

0

0

24%

7
11
18

0
0
413
8%

0

0

0

0

Është
zgjidhur
në
Absolute mënyrë
tjetër
0
0
0
0
0
0

Është parashkruar

35
41
76

4
0
5024

0

0

3

0

11
4
0

Gjith
sej
lëndë
të
zgjidh
ura

0
2
2

0
0
20

0

0

0

0
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118
104

6
2

0

0

3

0

Lëndët
në
kompet
Lëndë të
encë
brenda pazgjidhura
gjykatës në fundë të
periudhës
raportuese
0
4
0
7
0
0
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OBJEKTIVI STRATEGJIK 1: PARANDALIMI DHE VETËDIJËSIMI
OBJEKTIVI STRATEGJIK 1. Të zvogëlohen, deri në vitin 2020, qëndrimet paragjykuese dhe sjelljet që e mbështesin dhunën në familje, nëpërmjet informimit, edukimit, arsimimit
dhe vetëdijesimit të vazhdueshëm të profesionistëve, komuniteteve dhe mbarë shoqërisë.
OBJEKTIVAT SPECIFIKE:
1.1 Ngritja e kapaciteteve profesionale, të profesionistëve, që ofrojnë shërbimet bazë (si: punonjës të policisë, prokurorë, mësues, edukatorë, mjekë dhe profesionistë të tjerë shëndetësorë,
psikologë, punonjës social, mbrojtës të viktimave, etj) për parandalimin e dhunës në familje.
1.2. Inkurajimi i viktimave për lajmërimin e rasteve të dhunës në familje dhe rritja e besimit të tyre tek institucionet përkatëse.
1.3. Rritja e vetëdijesimit të shoqërisë për të mos pranuar dhe për të mos toleruar ushtrimin e dhunës në familje
REZULTATET E PRITURA:
1.1.a. Profesionistët e shërbimeve bazë (të tillë si: punonjës të policisë, prokurorisë, mësues, edukatorë, mjekë e profesionistë të tjerë shëndetësorë, psikologë, punëtorë social, mbrojtës të
viktimave, etj), të aftësuar ti identifikojnë dhe ti trajtojnë profesionalisht dhe pa paragjykime rastet e dhunës në familje.
1.2.a. Më shumë viktima, të dhunës në familje, dhe anëtarë të shoqërisë të inkurajohen që të besojnë tek institucionet përkatëse, dhe si rezultat më shumë raste të dhunës në familje të jenë
raportuara/lajmëruara.
1.3.a. Një përqindje më e madhe e vetëdijesuar e shoqërisë, për format e ndryshme të sjelljes së dhunshme, dhe e cila beson se dhuna në familje është e patolerueshme.
TREGUESIT NË NIVEL OBJEKTIVASH
1.1.a.1. Rritja me 50 për qind, deri në vitin 2020, e numrit të profesionistëve të shërbimeve bazë të trajnuar, të cilët vlerësohen, për trajtimin me profesionalizëm të rasteve të dhunës në
familje. {Njësia matëse: përqindja. Të ndarë sipas: llojit të profesionistëve, komunave ku punojnë, numrit të trajnimeve të ofruara çdo vit, numrit të vlerësimeve të kryera dhe nëse është e
mundur edhe vlerësimin që e kanë marrë për shembull në shkallën nga 1-5. Mjetet e verifikimit: të dhënat zyrtare për gjithçka sa më sipër dërguar në fund të vitit, nga çdo institucion zbatues,
tek Zyra e Koordinatorit Nacional kundër DhF-së; raporti vjetor i monitorimit të zbatimit të strategjisë, që do të përgatitet nga Zyra e Koordinatorit Nacional kundër DhF-së, bazuar në
sistemin e M&E-së, që do të krijohet në kuadër të zbatimit të kësaj strategjie}.
1.2.a.1. Rritja me të paktën 10 për qind, deri në vitin 2020, e numrit të lajmërimeve të rasteve të dhunës në familje, si rezultat i rritjes së besimit të individëve tek institucionet përgjegjëse që
ofrojnë mbrojtje dhe trajtim të këtyre rasteve. {Njësia matëse: përqindja. Të ndarë sipas: gjinisë, moshës, aftësive të veçanta, arsimimit, vendbanimit, statusit civil, vitit, institucioneve ku bëhet
lajmërimi. Mjetet e verifikimit: të dhënat zyrtare, për gjithçka sa më sipër, dërguar në fund të vitit nga çdo institucion zbatues tek Zyra e Koordinatorit Nacional kundër DhF-së, ose raportet
që do të përgatiten nga sistemi i databazës, që pritet të krijohet në kuadër të zbatimit të kësaj strategjie; raporti vjetor i monitorimit të zbatimit të strategjisë, që do të përgatitet nga Zyra e
Koordinatorit Nacional kundër DhF-së, bazuar në sistemin e M&E-së, që do të krijohet në kuadër të zbatimit të kësaj strategjie, studimi mbarëkombëtar që do të bëhet sërish nga RrGGK-ja
në vitin 2017 – nga ku është marrë edhe baza për vitin 2014.}
1.3.a.1. Rritja me të paktën 20 për qind, deri në vitin 2020, e numrit të individëve të shoqërisë të vetëdijesuar, për format e ndryshme të dhunës, të cilët besojnë se dhuna në familje është e
patolerueshme. {Njësia matëse: përqindja. Të ndarë sipas: gjinisë, moshës, aftësive të veçanta, arsimimit, vendbanimit, statusit civil, vitit. Mjetet e verifikimit: studimi mbarëkombëtar që do të
kryhet nga RrGK-ja në vitin 2017 dhe ndoshta në vitin 2019.

Ky aneks përmban SKMDhF në formën origjinale, të botuar. I gjithë teksti citohet drejtpërdrejt nga ky dokument i qeverisë. RrGK ka shtuar kolonën e
fundit, gri. Aty vlerësohet shkalla në të cilën çdo aktivitet është zbatuar që nga fundi i vitit 2017, në përputhje me treguesit e deklaruar të SKMDhF, ku është e
mundur, dhe bazuar në hulumtimet e kryera për këtë raport. Përdoret një sistem vlerësimi sipas të cilit një rezultat "0" do të thotë nuk zbatohet fare, "0.5"
nënkupton zbatim të pjesërishëm dhe "1" nënkupton zbatim të plotë. Kjo mundëson një vlerësim proxy të përqindjes së ponderuar të SKMDhF që është zbatuar.
Rastet në të cilat ishin të disponueshme informacione të pamjaftueshme shënohen si të padisponueshme, "U", ndërsa veprimet që nuk ishin të zbatueshme për
2016-2017 shënohen si "NA". Është konsideruar shumë herët për të vlerësuar përparimin drejt rezultateve të pritshme, objektivave dhe objektivave strategjike.
Duke përdorur sistemin e lartpërmendur të pikëve, bazuar në vlerësimin e RrGK, përafërsisht 19% e SKMDhF është zbatuar që nga fundi i vitit 2017.

Shtojca 2. Përmbledhje e Zbatimit të SKMDhF

GRUPET E
SYNUARA

INSTITUCIONI
ZBATUES

INSTITUCIONI
MBËSHTETËS

PERIUDHA
KOHORE

TREGUESIT E
MONITORIMIT

Financimi
Preventivi i
Kostos (€)

Burimet e
Mundshme të
Financuara (€)

Kërkohet
Financim (€)

Zbatimi gjatë vitit
2017
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Objektivi 1.1 Ngritja e kapaciteteve profesionale, të profesionistëve, që ofrojnë shërbimet bazë (si: punonjës të policisë, prokurorë, mësues, edukatorë, mjekë dhe profesionistë të tjerë
shëndetësorë, psikologë, punonjës social, mbrojtës të viktimave, etj) për parandalimin e dhunës në familje.
1.1.1. Trajnimi I
Zyrtarët e
AKSP-ja dhe
MPB-ja,
2016-2020
Numri i moduleve të
Gjithsej
Donatorët
0.5: Disa policë
vazhdueshëm në
Policisë së
Policia e
Donatorët
aprovuara me tematika
78,973.52
78,973.52
janë trajnuar, të
baza vjetore dhe
Kosovës
Kosovës
të specifikuara për DhFtjerë jo; është e
certifikimi I zyrtarëve,
në; Kalendari I aprovuar
paqartë nëse
të Policisë së
vjetor I trajnimeve,
trajnimet
Kosovës, me fokus
Numri I zyrtarëve, të
gjithmonë rrisin
tek DhF-ja, me
Policisë së Kosovës, çdo
kapacitetet
tematika të
vit të; Certifikuar Regjistri
profesionale.
qëlluara dhe me
I përditësuar, me të
Është e paqartë
module të aprovuara
dhënat për yrtarët e
nëse ata kanë
trajnuar, në bazë të
zhvilluar një
trajnimeve të ofruara dhe
modul të caktuar.
certifikimeve të
çdo zyrtari
1.1.2. Trajnimi I
Zyrtarët e
Ministria e
Qendrat e
2016 -2020 Numri I moduleve të
Gjithsej
Qeveria
0: RrGK nuk gjeti
vazhdueshëm, në
shëndetësisë
Shëndetësisë
Mjekësisë
aprovuara, me tematika
56,879.07
28,416.42
prova të një
baza vjetore, dhe
Familjare,
të specifikuara, për DhFDonatorët
trajnimi të tillë.
certifikimi i
UNFPA
në; Kalendari I aprovuar
28,462.65
zyrtarëve të
vjetor I trajnimeve,
shëndetësisë, me
Numri I zyrtarëve të
fokus tek DhF-ja, me
shëndetësisë të
tematika të
certifikuar çdo vit,
specifikuara dhe me
Regjistri I përditësuar, me
module të
të dhënat për zyrtarët e
aprovuara
trajnuar, në bazë të
trajnimeve të ofruara dhe
certifikimeve të çdo
zyrtari.
1.1.3. Trajnimi I
Prokurorët
Gjyqësor i
Donatorët dhe
2016-2020
Numri i moduleve të
Gjithsej
Donatorët
0.5: Ka pasur disa
vazhdueshëm, në
Kosovës në
organizatat
aprovuara, me
11,991.61
11,991.61
trajnime, por
baza vjetore,dhe
bashkëpunim
ndërkombëtare
tematika të specifikuara,
trajnimi ende nuk
certifikimi i
me Këshillin
për DhF-në; Kalendari I
është i
prokurorëve me
Prokurorial dhe
aprovuar vjetor i
institucionalizuar.
fokus tek DhF-ja,
Këshillin
trajnimeve; Numri i
me tematika të
Gjyqësor
prokurorëve të

VEPRIME

Mbrojtësit e
Viktimave

Punëtorët
social,
zyrtarët për
BGJ-në dhe
punonjësit e
QPS-ve,
QAP-it,
ZP-së

1.1.5. Trajnimi i
vazhdueshëm, në
baza vjetore, dhe
certifikimi i
Mbrojtësve të
Viktimave me fokus
tek DhF-ja, me
tematika të
specifikuara dhe me
module të
aprovuara

1.1.6. Trajnimi i
vazhdueshëm, në
baza vjetore, dhe
certifikimi i
punonjësve të QPSve, QAP-it
dhe ZP-së me fokus
tek DhF-ja,
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Gjyqtarët

1.1.4. Trajnimi i
vazhdueshëm, në
baza vjetore, dhe
certifikimi I
gjyqtarëve me fokus
tek DhF-ja,
me tematika të
specifikuara dhe
me module të
aprovuara

specifikuara dhe me
module të aprovuara.

Ministria e
Punës dhe
Mirëqenies
Sociale

Prokuroria e
Shtetit

Instituti
Gjyqësor i
Kosovës në
bashkëpunim
me Këshillin
Prokurorial dhe
Këshillin
Gjyqësor

QPS-të, QAP-i
ZP-ja,
Komunat, DKA

Donatorët dhe
organizatat
ndërkombëtare

Donatorët dhe
organizatat
ndërkombëtare

2016-2020

2016-2020

2016-2020

certifikuar çdo vit
Regjistri I përditësuar, me
të dhënat për prokurorët
e trajnuar, në bazë të
trajnimeve të ofruara dhe
certifikimeve të çdo
prokurori.
Numri i moduleve të
aprovuara me tematika
të specifikuara për DhFnë; Kalendari I aprovuar
vjetor i trajnimeve.
Numri i gjyqtarëve të
certifikuar çdo vit
Regjistri I përditësuar, me
të dhënat për gjyqtarët e
trajnuar, në bazë të
trajnimeve të ofruara dhe
certifikimeve të çdo
gjyqtari.
Numri i moduleve të
aprovuara me tematika
të specifikuara për DhFnë; Kalendari i aprovuar
vjetor i trajnimeve;
Numri i MV-ve të
certifikuar çdo vit
Regjistri I përditësuar,
me të dhënat për MV–
të e trajnuar, në bazë të
trajnimeve të ofruara
dhe certifikimeve të çdo
MV-je.
Numri i moduleve të
aprovuara me tematika
specifike për DhF-në;
Kalendari i aprovuar
vjetor i trajnimeve
Numri i punonjësve të
certifikuar çdo vit
Regjistri i përditësuar,
Gjithsej
38,681.86

Gjithsej
16,701.67

Gjithsej
9,731.61

Donatorët
38,681.86

Donatorët
16,701.67

Donatorët
9,731.61

0.5: Është
zhvilluar një
modul; disa
punonjës morën
pjesë në një
trajnim.
Megjithatë,
trajnimi ka qenë

0.5: Ata janë
trajnuar, por
është e paqartë
nëse janë
miratuar module
të veçanta dhe
janë
institucionalizuar
trajnimet për to.

0.5 Ka pasur disa
trajnime, por ato
nuk duket të jenë
të
institucionalizuara.

1.1.9. Trajnimi i
vazhdueshëm, në
baza vjetore, dhe
certifikimi i
punonjësve të OJQve me fokus tek DhFja, me tematika të
specifikuara dhe me

1.1.7. Trajnimi i
vazhdueshëm, në
baza vjetore, dhe
certifikimi i stafit
profesional (si:
mësimdhënës,
drejtorë, pedagogë,
psikologë, këshilli
drejtues i shkollës,
prindër, zyrtarë nga
drejtoritë komunale
të arsimit) me focus
tek DhF-ja, me
tematika të
specifikuara dhe me
module të aprovuara.
1.1.8. Trajnimi i
vazhdueshëm, në
baza vjetore, dhe
certifikimi i
gazetarëve dhe
zyrtarëve të mediave,
mbi mënyrën, se si
mediat mund të
përdoren si mjet për
parandalimin e DhFsë

me tematika të
specifikuara dhe
me module të
aprovuara

MPMS-ja,
Komuna,
ABGj-ja

MAPL-ja ,AGKja (Asociacioni i
Gazetarëve të
Kosovës)

Gazetarët,
drejtuesit e
medias

Zyrtarët e
OJQ-ve

Divizioni për
Zhvillimin
Profesional të
Mësimdhënësve
MAShT-i

Psikologët,
mësuesit

OJQ-të,
Komuna,
Donatorët

MPMS-ja

ZAR,
Drejtoritë e
Shkollave,
OJQ-të

2016-2020

2016-2020

2016-2020

Numri i moduleve të
aprovuara me tematika
specifike për DhF-në;
Kalendari i aprovuar
vjetor i trajnimeve;
Numri i të certifikuarve
çdo vit; Regjistri i
përditësuar, me të dhënat
për zyrtarët e trajnuar, në
bazë të trajnimeve të
ofruara dhe certifikimeve
të çdo zyrtari.
Numri i moduleve të
aprovuara me tematika
të specifikuara për DhFnë; Kalendari i aprovuar
vjetor i trajnimeve;
Numri i të certifikuarve
çdo vit; Regjistri I
përditësuar, me të

me të dhënat për
zyrtarët e trajnuar, në
bazë të trajnimeve të
ofruara dhe certifikimeve
të çdo zyrtari.
Numri i moduleve të
aprovuara me tematika
specifike për DhF-në;
Kalendari i aprovuar
vjetor i trajnimeve
Numri i të certifikuarve,
në baza vjetore (4 grupe
nga 80 pjesëmarrës)
Regjistri I përditësuar,
me të dhënat për
zyrtarët e trajnuar, në
bazë të trajnimeve të
ofruara dhe
certifikimeve të
çdo zyrtari.

Gjithsej
17,188.92

Gjithsej
9,494.46

Gjithsej
25,057.36

Donatorët
17,188.92

Donatorët
9,494.46

Donatorët
25,057.36

0.5: Disa OJQ
kanë organizuar
ngritjen e
kapaciteteve në
kuadrin ligjor,
llojet e DhF.
Megjithatë, nuk
duket të ketë

0

0
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ad hoc dhe ende
nuk është
institucionalizuar.
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dhënat për zyrtarët e
trajnuar, në bazë të
trajnimeve të ofruara
dhe certifikimeve të çdo
zyrtari
Objektivi specifik 1.2. Inkurajimi i viktimave për lajmërimin e rasteve të dhunës në familje dhe rritja e besimit të tyre tek
institucionet përkatëse.
1.2.1. Sistemimi i
Shkollat
MAShT-i
MF,
2017 Numri i pedagogëve dhe Gjithsej
pedagogëve dhe
Komunat
2020
psikologëve të emëruar
2,016,000.00
psikologëve në
çdo vit; Numri i
shkolla (për çdo vit
informatave të
janë planifikuar 80
mbledhura prej tyre për
pedagogë/e
rastet e DhF-së; Numri i
psikologë/
rasteve të adresuara nga
pedagogët dhe psikologët
tek; Mekanizmi
Koordinues (në ato
komuna ku ekziston MKja) apo tek Policia e
Kosovës.
1.2.2. Plotësimi i
Pedagogët,
MAShT-i
Drejtoritë
Tremujori i Udhëzimi i ndryshuar
Gjithsej
Udhëzimit
psikologët
Arsimore,
fundit
280.00
Administrativ për
shkollat
MPMS-ja
2016
caktimin e
pedagogëve dhe
psikologëve (pra,
të ndryshohet U.A
26/ 2013 - zgjedhja e
nëpunësve – që numri
i nxënësve për
pedagogë dhe
psikologë të mos
kufizohet, por secila
shkollë të ketë
pedagogun dhe
psikologun e saj)

module të
aprovuara

0

0

Qeveria
2,016,000.00

Qeveria
280.00

ndonjë trajnim të
miratuar modular
dhe institucional.

Publiku në
tërësi
(fokus i
veçantë tek
gratë)

Publiku në
tërësi
(fokus i
veçantë tek
gratë)

PK-ja, QPStë,
MSh-ja, MVtë,
strehimoret

1.2.3. Informimi i
publikut përmes
medias për
legjislacionin në fuqi,
mbrojtjen që ofrohet
dhe institucionet
përkatëse ku duhet
të adresohen

1.2.4. Shpërndarja e
informacioneve për
legjislacionin në fuqi,
mbrojtjen që ofrohet
dhe institucionet
përkatëse ku duhet
të adresohen

1.2.5. Zbatimi me
përgjegjësi e
profesionalizëm i
PSV-ve

Secili institucion
i cituar në PSV

MAShT-i
Drejtoritë
Komunale për
Arsim, ZBGj-të
në Komuna

Publiku në
tërësi
(fokus i
veçantë tek
gratë)

nstitucionet
përkatëse dhe
OJQ-të

Ministritë
përkatëse,
Anëtarët e
MKsë,
donatorët,
organizatat
ndërkombëtare

Media, Policia
e Kosovës,
MV-të, MK-ja,
Komuna,
donatorët,
organizatat
ndërkombëtare

2016-2020

2016-2020

2016-2020

Numri i emisioneve
televizive apo radiofonike
të organizuara; Numri i
spoteve televizive të
prodhuara dhe të
shfaqura (shpeshtësia e
shfaqjes së tyre është
gjithashtu e
rëndësishme).
Përqindja e popullsisë e
vetëdijesuar për
legjislacionin në fuqi,
mbrojtjen që ofrohet dhe
institucionet ku duhet të
adresohen; Llojshmëria e
mjeteve të përdorura
(fletëpalosje, broshurë,
poster, etj); Numri i
materialeve të prodhuara
dhe të shpërndara çdo
vit, detajuar sipas
tematikës, komunave dhe
institucioneve që e kanë
përgatitur dhe realizuar
Numri i ankesave për
moszbatim të PSV-ve
paraqitur tek ZKNKDhFja, detajuar sipas
institucioneve që nuk i
kanë zbatuar PSVtë;
Numri i masave të
ndërmarra nga
ZKNKDhF-ja në
bashkëpunim me
ministritë përkatëse, për
institucionet, kundrejt të
cilave janë listuar ankesat;
Numri i personave të
certifikuar rregullisht, në
baza vjetore, për
aplikimin e PSV-ve Numri
Gjithsej -

Gjithsej
61,700.00

Gjithsej
87,038.90

Donatorët
61,700.00

Donatorët
87,038.90
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0: Nuk është
paraqitur asnjë
ankesë.
Koordinatori/ja
Kombëtar/e ende
nuk është
emëruar. Shkollat
nuk kanë njohuri
për PSV dhe
raportim.

0.5: Gjatë 16
ditëve, disa akterë
prodhuan
informata mbi
legjislacionin dhe
mbrojtjen e
disponueshme.
Ndërgjegjësimi i
përgjithshëm do
të vlerësohet në
vitin 2020.

0.5: Gjatë 16
ditëve të
aktivizmit kundër
dhunës ndaj
grave, disa akterë
promovuan
legjislacionin në
TV.
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i shkollave të pajisura me
formularët e PSV –ve dhe
për matjen e DhF-së;
Numri i formularëve të
shpërndara nga
institucionet arsimore
për parandalimin e DhFsë dhe zbatimin e PSV-ve.
Objektivi specifik 1.3. Rritja e vetëdijesimit të shoqërisë për të mos pranuar dhe për të mos toleruar ushtrimin e dhunës në familje
1.3.1. Rishikimi i
Nxënësit,
MAShT-i
ABGj-ja, OJQ2016 -2017 Numri i kurikulave të
Gjithsej
Kornizës së Kurikulës mësuesit
të, MF-ja
rishikuara, detajuar sipas 18,789.30
së Kosovës (KKK), të
tematikave dhe viteve;
Arsimit para
Numri i programeve të
universitar (APU),
përfshira, detajuar sipas
dhe përfshirja në të e
llojeve të dhunës si dhe
informacioneve, të
ku mund të bëhet
standardizuara për
lajmërimi për rastet e
DhF-në, si dhe dhënia
dhunës
e informacioneve për
DhF-në, grupeve
punuese për hartim të
kurikulave lëndore kategorizuar sipas të
gjitha grupeve, mbi të
cilat mund të
ushtrohet kjo dhunë,
(gra, fëmijë, të
moshuar, PAK,
LGBT,komunitetet joshumicë , etj), llojeve
të dhunës si dhe ku
mund të bëhet
lajmërimi për rastet e
dhunës.
Qeveria
18,789.30

0

Publiku

Profesionistë
të fushave të
ndryshme

Publiku në
tërësi

1.3.2. Studime
kombëtare periodike
mbi fenomenin,
përmasat, profilin e
autorëve të dhunës
në familje/viktimave
të dhunës në familje,
etj

1.3.3. Zhvillimi i
buletineve
statistikore vjetore
mbi numrin e rasteve
të raportuara dhe
trajtuara në mënyrë
multidisiplinare

1.3.4. Organizmi çdo
vit i fushatave
kombëtare
vetëdijësuese, me
tematika të
përcaktuara në
përputhje me
ditët/fushatat
ndërkombëtare të
organizuara për të
njëjtin qëllim, si dhe
duke synuar grupe të
ndryshme të
individëve që
rezultojnë më të
prekur nga dhuna në
familje, si: gratë,
fëmijët, të moshuarit,
PAK, LGBT,
komuniteti RA

Zyra për
Qeverisje të
Mirë /ZKM

Zyra e
Koordinatorit
Nacional,
ABGjja,
Komuna

Zyra e
Koordinatorit
Nacional
kundër DhF-së
(ZKNKDhF)

inistritë
përkatëse,
institucionet
lokale, anëtarët
e MKR-së,
OJQ-të,
donatorët,
organizatat
ndërkombëtare.
Ministritë
përkatëse,
institucionet
lokale, anëtarët
e MKR-së,
komuna,
OJQtë,
donatorët,
organizatat
ndërkombëtare,
ZMV-ja

ABGj-ja,
ministritë
përkatëse,
institucionet
lokale; OJQ-të;
donatorët,
organizatat
ndërkombëtare

2016-2020

2017-2020

2017
2020

Numri i fushatave të
organizuara; Kalendarët
e koordinuar të
aktiviteteve; Llojet e
aktiviteteve të zhvilluara,
numri i pjesëmarrësve
në to, detajuar sipas
grupeve që iu përkasin
Numri i aktiviteteve
vjetore të MAShT-it
(nën temën “Dua jetë të
lumtur në familjen time fëmijët nuk duan dhunë
në gjirin familjar)
Numri i aktiviteteve i
mbajtur me nxënës e
prindër në disa nga
lëndët mësimore (gjuhë
shqipe, edukatë
qytetare, fushë të arteve
etj)

Numri i buletineve
statistikore të botuara
çdo vit, në nivel qendror
e lokal, duke përfshirë
edhe publikimin e tyre
në internet

Studimet e botuara

Gjithsej
104,080.80

Gjithsej
47,932.22

Gjithsej
26,690.00

Qeveria
47,932.22

Qeveria
42,872.80
Donatorë

Qeveria
13,345.00
Donatorët
13,345.00
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0.5: Publikimet e
rregullta të MV-së
(gjithashtu
online). Të tjerët
nuk kanë
publikuar të
dhëna, por
sigurojnë atë kur
kërkohet.
0.5: Gjatë 16
ditëve të
aktivizmit, fushata
koordinuese me
disa aktivitete.
Është e paqartë
nëse ka grupe të
caktuara në
shënjestër, ose
nëse MASHT ka
vazhduar
aktivitetet e tij,
duke përfshirë
edhe nxënësit dhe
prindërit në
mënyrë të
institucionalizuar.

0 gjatë kësaj
periudhe.

Kuvendi

Prokuroria e
Shtetit,
Gjykatat
themelore

Komunat,
MDja, ABGj-ja

Politikanët,
gratë
deputete,
gratë
asambleiste

Studentët e
universiteteve
të drejtësisë
dhe të
shkencave
sociale

Grupet e
rrezikuara

MD-ja, ABGj-ja,
OJQ-të

MD-ja,
Komunat,
ABGj-ja, KKDhF
-ja

ABGj-ja,
asambletë
komunale,
OJQ-të

2018-2020

2016 2020

2016-2020

Numri i aktiviteteve të
zhvilluara me praninë e
viktimave të
riintegruara, numri i
pjesëmarrësve, etj

Numri i ligjëratave të
mbajtura çdo vit,
detajuar sipas
tematikave dhe
institucioneve që i kanë
realizuar (gjykatë,
prokurori), dhe
komunave ku janë
mbajtur;
Numri i pjesëmarrësve i
detajuar sipas gjinisë,
moshës, fakultetit,
komunës, etj.

Numri i aktiviteteve të
organizuara, numri i
politikanëve
pjesëmarrës, detajuar
sipas gjinisë, partisë
politike, etj.

Gjithsej
16,000.00

Gjithsej
5,000.00

Gjithsej
13,010.10

-

Qeveria
5,000.00

Donatorët
16,000.00

Qeveria
13,010.10

0

0.5: Bërë me
mbështetjen e
USAID-it dhe
EULEX-it.
Vazhdon.

0

68

OBJEKTIVI STRATEGJIK 2: MBROJTJA DHE KOORDINIMI
Të sigurojmë, deri në vitin 2020, mekanizma institucionalë gjithëpërfshirës dhe efikas, për reagim të shpejtë ndaj rasteve të dhunës në familje, si dhe bashkëpunim të përgjegjshëm
ndërinstitucional, mes palëve të pjesëmarrëse, në nivel qendror dhe lokal, për mbrojtjen dhe menaxhimin e këtyre rasteve.
OBJEKTIVAT SPECIFIKE

1.3.5. Përfshirja e
politikanëve në
veprime
vetëdijësuese, me
transmetimin e
porosive të
përcaktuara nga
ZKNKDhF-ja, për
vetëdijesimin e
popullatës kundër
dhunës në familje.
1.3.6. Mbajtja e
ligjëratave të
vazhdueshme, në baza
vjetore, nga gjyqtarët
dhe prokurorët për
vetëdijesimin e
profesionistëve të rinj
në lidhje me trajtimin e
rasteve të dhunës në
familje (shembull:
Ligjëratat me studentët
dhe praktikantët që
mbahen në baza
vjetore nga Forumi i
Grave Gjyqtare dhe
Prokurore).
1.3.7. Përfshirja e
viktimave të
riintegruara të dhunës
në familje, si modele
të fuqizimit, në
aktivitete
vetëdijësuese (me
vullnetin dhe
konsensusin e tyre të
plotë)
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2.1. Avancimi i politikave gjithëpërfshirëse në kuadër të mbrojtjes së viktimave të dhunës në familje.
2.2. Përmirësimi i funksionalizimit të mekanizmave koordinues institucionalë ekzistues në nivel lokal si dhe ngritja e tyre në komunat ku mungojnë.
2.3. Përmirësimi i koordinimit dhe bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet nivelit qendror, lokal dhe organizatave të shoqërisë civile për mbrojtjen e viktimave përmes qartësimit të roleve,
detyrave dhe përgjegjësive të secilit institucion në ofrimin e shërbimeve adekuate.
Rezultatet e pritura:
2.1.a. Më shumë politika gjithëpërfshirëse dhe standarde të avancuara, të aplikuara me përgjegjësi, për mbrojtjen dhe sigurinë e viktimave të dhunës në familje.
2.2.a. Mekanizma koordinues institucionalë funksionalë dhe efikas, të shtrirë në të gjithë territorin e Kosovës.
2.3.a. Më shumë shërbime ndërinstitucionale dhe të koordinuara ndërmjet nivelit qendror dhe atij lokal, për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje, të ngritura në mbarë Kosovën, të
specializuara dhe të shumëllojshme sipas kërkesave dhe standardeve të parashikuara në legjislacionin vendor dhe atë ndërkombëtar.
TREGUESIT NË NIVEL OBJEKTIVASH
2.1.a.1. Rritja në masën 50 për qind, deri në vitin 2020, e numrit të politikave dhe standardeve të përmirësuara të aplikuara për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. {Njësia matëse:
përqindja. Të ndarë sipas: llojit të politikave apo standardeve të përmirësuara dhe të miratuara çdo vit, që zbatohen rregullisht nga institucionet, sipas komunave. Mjetet e verifikimit: të dhënat
zyrtare për gjithçka si më sipër, dërguar në fund të vitit, nga çdo institucion zbatues, tek Zyra e Koordinatorit Nacional kundër DhF-së; raporti vjetor i monitorimit të zbatimit të strategjisë, që
do të përgatitet nga Zyra e Koordinatorit Nacional kundër DhF-së, bazuar në sistemin e M&E-së që do të krijohet në kuadër të zbatimit të kësaj strategjie}
2.2.a.1. Rritja me të paktën 50 për qind, nga viti 2017 deri në vitin 2020, e efektivitetit dhe efiçiencës së funksionimit të 13 Mekanizmave Koordinues ekzistues. {Njësia matëse: përqindja. Të
ndarë sipas: komunave ku ekzistojnë MK-të. Mjetet e verifikimit: të dhënat zyrtare për gjithçka si më sipër, të nxjerra nga vlerësimi për funksionimin e MK-ve që mund të realizohet gjatë viti
2016}
2.2.a.2 Themelimi i tetë Mekanizmave Koordinues të rinj çdo vit duke filluar nga viti 2017, në komunat ku mungojnë. {Njësia matëse: numri. Të ndarë sipas: komunave, institucioneve që
mbështesin ngritjen e MK-ve, vitit kur themelohen, numrit të institucioneve që marrin pjesë, etj. Mjetet e verifikimit: të dhënat zyrtare për gjithçka si më sipër, dërguar në fund të vitit, nga çdo
institucion zbatues tek Zyra e Koordinatorit Nacional kundër DhF-së; raporti vjetor i monitorimit të zbatimit të strategjisë, që do të prodhohet nga Zyra e Koordinatorit Nacional kundër DhFsë, bazuar në sistemin e M&E-së që do të krijohet në kuadër të zbatimit të kësaj strategjie}
2.3.a.1. Rritja me të paktën 3 për qind, duke filluar nga viti 2018, e shërbimeve ndërinstitucionale dhe të koordinuara për mbrojtjen e viktimave të DhF-së. Shërbimet duhet të jenë të
shumëllojshme dhe sipas standardeve të kërkuara në legjislacionin vendor dhe atë ndërkombëtar.
Objektivi specifik 2.1. Avancimi i politikave gjithëpërfshirëse në kuadër të mbrojtjes së viktimave të dhunës në familje
2.1.1. Rishqyrtimi
Viktimat,
KNKDhF-ja
ABGj-ja, ministritë 2016-2020
Numri i programeve të
Gjithsej
Qeveria
0
dhe rishikimi i
kryesit
përkatëse,
rishqyrtuara dhe i
5,866.16
5,866.16
politikave dhe
organizatat
propozimeve të
programeve
ndërkombëtare,
përgatitura; Numri i
ekzistuese
OJQ-të,
ndryshimeve të miratuara
2.1.2. Rishikimi i
Viktimat
ABGj-ja
Ministritë
2017 Numri i formave të reja, Gjithsej
Qeveria
0
nevojave për
përkatëse,
2018
të propozuara, të
391.58
391.58
plotësimin dhe
organizatat
referimit; Numri i
ndryshimin e
ndërkombëtare,
formave të reja, të
formularëve të PSV-ve
OJQ-të,
aplikuara, të referimit
2.1.3. Përmirësimi i
Viktimat dhe
MPMS-ja
ABGj-ja,
2018 –
Numri i standardeve të
Gjithsej
Qeveria
0
standardeve të
viktimat e
KNKDhF-ja,
2020
reja të propozuara;
156.63
156.63
shërbimeve për
mundshme
OJQ-të,
Numri i standardeve të
viktimat/të
organizatat
përmirësuara/miratuara
mbijetuarit e dhunës
ndërkombëtare,
në familje
MSh-ja, shtëpitë
e shëndetit,
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drejtoritë
komunale të
shëndetësisë
Objektivi specifik 2.2. Rritja e funksionalizimit të mekanizmave koordinues institucionalë ekzistues në nivel lokal si dhe ngritja e tyre në komunat mungojnë
2.2.1. Rritja e
ZBGj-të dhe
Komuna
MPMS-ja,
2016 Përshkrimi i punës së
Gjithsej
Qeveria
përgjegjësive të ZBGj- MK-të
donatorët
2020
ZBGj-ve përfshin
66,000.00
66,000.00
ve për të përfshirë
përgjegjësinë e tyre si
edhe detyrën si
koordinatorë të MK-ve;
koordinator lokal i
Paga e harmonizuar në
MK-ve, si dhe
përputhje me
kompensimi adekuat i
përgjegjësitë.
tyre në përputhje me
përgjegjësitë e shtuara
2.2.2. Krijimi i
Anëtarët e
Komuna,
Ministritë
2016-2020
Baza e krijuar e të
Gjithsej
Qeveria
sistemit të
MK-ve
KNDhF-ja
përkatëse, Policia
dhënave;
56,632.00
13,832.00
menaxhimit të të
e Kosovës,
dhënave për rastet e
anëtarët e MKve,
Raportet periodike të
trajtuara në mënyrë
Gjykatat
përpiluara dhe të
të koordinuar nga
themelore,
dorëzuara tek anëtarët
ana e MK
Prokuroritë
e MK-ve si dhe pranë
themelore,
KNKDhF-së
Këshilli Gjyqësor i
Kosovës,
donatorët,
organizatat
ndërkombëtare
2.2.3. Trajnimi i
Anëtarët e
KAP-i dhe
KAP-i dhe
2016-2020
Përqindja e anëtarëve të Gjithsej
anëtarëve të MK-ve
MK-ve
mekanizmat e
mekanizmat e
MK të trajnuar për
43,980.00
për bashkëpunimin
tjerë
tjerë
përdorimin e sistemit, të
ndërinstitucional si
institucionalë
institucionalë që
menaxhimit të të
dhe përdorimin e
që ofrojnë
ofrojnë trajnime
dhënave, për rastet e
sistemit të
trajnime
trajtuara mënyrë të
menaxhimit të të
koordinuar; Kapacitetet
dhënave për rastet e
e përmirësuara,
trajtuara mënyrë të
demonstruar nga
koordinuar nga ana e
përdorimi me efektivitet
MK-ve
dhe efiçiencë i sistemit
të të dhënave
0

0

Qeveria
7,600.00
Donatorët
35,200.00

Donatorët
43,980.00

0
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2.2.4 Shtrirja e
Viktimat dhe
MAPL-ja
Institucionet
2016 Numri i MK-ve të reja të Gjithsej
Qeveria
0: Numri i
Mekanizmave
fëmijët e tyre
përgjegjëse
2020
themeluara; Numri i
199,991.00
199,991.00
komunave me MK
Koordinues komunalë
anëtare të MKve
memorandumeve të
ka mbetur i njejtë
në komunat që
mirëkuptimit të
si para adoptimit
mungojnë
nënshkruara
të kësaj strategjie.
2.2.5. Krijimi i një
MK-të
Komunat
Institucionet
2017 Numri i komunave, të
Gjithsej
0: Shumica e
nënkategorie për
përgjegjëse
2020
cilat çdo vit, krijojnë një
komunave ende
financimin e Zyrës për
anëtare të MKve
vijë buxhetore për
nuk kanë linja
Barazi Gjinore në
mbështetjen e
specifike
nivel komunal dhe
funksionimit të MK-ve
buxhetore.
mbështetjen e
funksionimit të MK-ve
Objektivi specifik 2.3. Përmirësimi i koordinimit dhe bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet nivelit qendror, lokal dhe organizatave të shoqërisë civile, për mbrojtjen e viktimave, përmes
qartësimit të roleve, detyrave dhe përgjegjësive të secilit institucion në ofrimin e shërbimeve adekuate.
2.3.1. Shtimi i
Viktimat,
MD-ja
Gjykata, Oda e
2016 –
Numri i shërbimeve të
Gjithsej
Qeveria
0
shërbimeve, të
familja
Avokatëve,
2020
reja, të ndihmës ligjore
229,545.23
229,545.23
ofrimit të ndihmës
OJQ-të
falas, të ngritura në vit
ligjore falas, për
(objektiv mund të jetë
viktimat e dhunës në
edhe shtrirja në
familje
komuna)
2.3.2. Shtimi i numrit
Viktimat dhe
Prokuroria e
KNKDhF-ja,
2016-2020
Numri i MV-ve
Gjithsej
Qeveria
0
të Mbrojtësve të
fëmijët e tyre Shtetit, MV-të
donatorët,
serbishtfolës (si dhe
251,400.00
251,400.00
Viktimave
mbrojtësit e
folës të gjuhëve të tjera
serbishtfolës (si dhe
viktimave
sipas komuniteteve
folës të gjuhëve të
joshumicë që ekzistojnë
tjera sipas
në Kosovë) të shtuar në
komuniteteve
zyrat ekzistuese;
joshumicë që
ekzistojnë në Kosovë)
Numri i zyrave të reja të
në zyrat ekzistuese, si
hapura (objektiv është
dhe hapja e zyrave të
shtrirja gjeografike)
Mbrojtësve të
Viktimave (aty ku
mungojnë p.sh në
veri)

72

2.3.3. Shtimi i numrit
të stafit të shërbimit,
të linjës ekzistuese
telefonike falas, edhe
me punonjës
serbishtfolës (si dhe
folës të gjuhëve të
tjera sipas
komuniteteve
joshumicë që
ekzistojnë në Kosovë)
si dhe shtrirja e këtij
shërbimi në zonat ku
mungon (p.sh. në
veri)
2.3.4. Krijimi i
partneritetit
ndërkomunal
(rajonal) për
identifikim, eferim,
strehim, rehabilitim
dhe fuqizim të
viktimave të DhF-së.
2.3.5. Përmirësimi i
shërbimeve për
fëmijët dëshmitarë të
dhunës në familje,
me theks të veçantë
fëmijët - djem mbi 12
vjeç
2.3.6. Përshtatja e
shërbimeve mbrojtëse,
në mënyrë që të jenë
të qasshme, edhe për
grupet me nevoja të
veçanta (të tillë siç janë
personat me AK,
LGBT, komunitetet
joshumicë – ofrimi i
shërbimit në gjuhën e
tyre, etj), në përputhje

QPS-të

Fëmijët,

Viktima të
DhF-së,
sidomos ato
me nevoja
apo nga
grupe të
veçanta,

MPMS-ja,
KKDhF-ja dhe
palë të tjera
pjesëmarrëse

Komunat, MPBja, MPMS-ja

Viktimat dhe
fëmijët e tyre

djemtë mbi
12 vjeç

Prokuroria e
Shtetit

Viktimat dhe
viktimat e
mundshme

Komuna, OJQtë

Komuna, OJQtë

QPS-të,
strehimoret,
Policia rajonale,
OJQ të,
organizatat
ndërkombëtare

komunat,
donatorë

organizatat
ndërkombëtar,

KKDhF-ja,
MDja, OJQ-të,

2017-2020

2016 2020

2016 2020

2016 2017

Gjithsej
-

Gjithsej
198,720.00

Numri i shërbimeve të
Gjithsej
ngritura për fëmijët
97,915.10
dëshmitarë të dhunës në
familje; Numri i qendrave
që mundësojnë mbrojtjen
dhe trajtimin e djemve
mbi 12 vjeç
Numri i shërbimeve
Gjithsej
mbrojtëse të
përshtatura edhe për
trajtimin e grupeve me
nevoja të veçanta

Përqindja e buxheteve
komunale të
transferuara për këtë
qëllim

Numri i marrëveshjeve
rajonale të nënshkruara;

Numri i stafit
serbishtfolës të shtuar
në shërbimin ekzistues
të linjës telefonike të
ndihmës (si dhe folës të
gjuhëve të tjera sipas
komuniteteve joshumicë
që ekzistojnë në
Kosovë).
Shërbimi i ngritur aty ku
mungon

Qeveria
97,915.10

Qeveria
198,720.00

0

0

0.5: Kjo ekziston
në disa komuna,
por jo në të gjitha.

0 Ata nuk e kanë
rritur numrin e
stafit. Megjithatë,
MV-të thanë se
flasin gjuhët
lokale.

MF-ja

ZKNKDhF-ja,
ABGj-ja

Këshilli
Gjyqësor i
Kosovës,
Këshilli
Prokurorial i
Kosovës, Policia
e Kosovës

ZKNKDhFja

nstitucionet
përgjegjëse
për zbatim

Policia e
Kosovës,
Prokuroria,
Gjykata,
QPS-të, MVtë,
strehimoret

Donatorët,
MD-ja, MPB-ja

UN Women,
donatorët

2017

2017

2017-2020

Baza e krijuar e të
dhënave Numri i rasteve
të raportuara për çdo
vit Raportet e ndara
sipas gjinisë, moshës së
viktimave dhe kryesve,
llojit të dhunës, dhe
marrëdhënies mes
viktimës dhe kryesit, si
tregues në bazën e të
dhënave

Sistemi i ngritur

Numri i stafit të shtuar
në ZKNKDhF (të
paktën 1 person i
shtuar)

Përqindja e buxhetit e
shtuar në ZKNKDhF

Gjithsej
81,638.16

Gjithsej
4,500.00

Gjithsej
32,256.00

Qeveria
27,488.16

Qeveria
32,256.00

Qeveria
16,800.00
Donatorët
37,350.00

Donatorët
4,500.00

0

0

0

LEGJISLACIONI, HETIMI DHE PROCEDIMI
OBJEKTIVI STRATEGJIK 3: Të përmirësohet, deri në vitin 2020, infrastruktura ligjore dhe të ngritet efikasiteti i trajtimit të rasteve të DhF-së, me fokus në nevojat e viktimës së dhunës në
familje si dhe të realizohet ndëshkimi adekuat i kryesit.

dhe me standardet e
përmirësuara dhe të
miratuara bazuar në
ato ndërkombëtare
2.3.7. Shtimi i
burimeve dhe i stafit,
të Zyrës së
Koordinatorit
Nacional kundër DhFsë, të cilët në
përshkrimin e tyre të
punës duhet të kenë
përgjegjësi specifike
për mbështetjen e
zbatimit dhe
monitorimin e
Strategjisë Kombëtare
për Mbrojtje nga
Dhuna në Familje
2.3.8. Ngritja e një
sistemi të konsoliduar
të monitorimit dhe të
vlerësimit, në kuadër
të zbatimit të kësaj
strategjie
2.3.9. Krijimi i bazës
së përbashkët të të
dhënave, të rasteve
të trajtuara nga
policia, prokuroria,
gjyqësori, si dhe
trajnimi i punonjësve
për përdorimin e këtij
sistemi të të dhënave

73

74

Rezultatet e pritura:
3.1.a. Legjislacion i përmirësuar dhe i harmonizuar që ndjek penalisht dhe vendos përpara përgjegjësisë kryesit e çdo forme të dhunës në familje.
3.2.a. Profesionistë të specializuar që reagojnë me prioritet dhe kujdes të shtuar ndaj nevojave të viktimës së dhunës në familje.
3.3.a. Institucione të përgjegjshme me role të qartësuara që zbatojnë me përpikmëri legjislacionin, nën frymën e tolerancës zero kundër dhunës në familje.
TREGUESIT NË NIVEL OBJEKTIVASh
3.1.a.1. Numri i ligjeve dhe akteve të tjera të amandamentuara dhe/ose të aprovuara, deri në fund të vitit 2020, për trajtimin efikas të rasteve të dhunës në familje. {Njësia e matëse: Numri.
Të ndarë sipas: akteve ligjore apo neneve të ndryshuara. Mjetet e verifikimit: të dhënat e botuar në Gazetën Zyrtare}
3.1.b.1. Rritja me 10 për qind, çdo vit, duke filluar nga viti 2018, e numrit të kryesve të dhunës në familje të ndëshkuar penalisht, sipas parashikimit
të ri të kësaj vepre në Kodin Penal të Kosovës. {Njësia e matëse: përqindja. Të ndarë sipas: numrit të kryesve të ndëshkuar, llojit të veprës së kryer, masës së dënimit të shqiptuar, vitit, etj.
Mjetet e verifikimit: të dhënat zyrtare, për gjithçka sa më sipër, raportuar nga MPB-ja}
3.2.a.1. Numri total i hetuesve policor, punëtorëve social, mbrojtësve të viktimave, prokurorëve dhe gjyqtarëve, të specializuar për procedimin me urgjencë dhe kujdes të shtuar të rasteve të
dhunës në familje. {Njësia matëse: Numri. Të ndarë sipas: numrit të zyrtarëve të specializuar, institucionit përkatës, numrit të rasteve të trajtuara pas specializimit, etj. Mjetet e verifikimit: të
dhënat zyrtare, për gjithçka si më sipër, raportuar nga institucionet përkatëse tek ZKNKDhF-ja}
3.2.b.1 Rritja me 3 për qind çdo vit e fondit të buxhetit të shtetit që shkon për investime në përmirësimin e infrastrukturës dhe profilizimin e profesionistëve. {Njësia matëse: përqindja. Të
ndarë sipas: investimeve të kryera çdo vit për shuma të vecanta, apo për trajnime të profesionistëve, vitit, etj. Mjetet e verifikimit: të dhënat zyrtare nga buxheti i shtetit si edhe nga raportimet
vjetore për përdorimin e këtij buxheti}
3.3.a.1. Numri i institucioneve me role, detyra dhe përgjegjësi të bashkërenduara, që punojnë nën frymën e tolerancës zero kundër dhunës në familje. {Njësia matëse: Numri. Të ndarë sipas:
politikave apo marrëveshjeve, të përmirësuara, institucionale ose ndërinstitucionale. Mjetet e verifikimit: të dhënat zyrtare dërguar nga institucionet përkatëse tek ZKNKDhF-ja}
3.3.b.1. Rritja me 10 përqind, çdo vit, e numrit të urdhërave mbrojtës të zbatuar me efektivitet. {Njësia matëse: përqindja. Të ndarë sipas: urdhërave mbrojtës të lëshuar, numrit të UM-ve të
shkelur, etj. Mënyra e verifikimit: të dhënat zyrtare, nga policia e shtetit dhe MD-ja}
Objektivi specifik 3.1. Përmirësimi i infrastrukturës ligjore dhe i akteve tjera për trajtimin efikas të rasteve të dhunës në familje
3.1.1 Rastet e DhFProkurorët,
Këshilli
Mbrojtësit e
2016-2017
Numri i rasteve të DhF- Gjithsej
Qeveria
0.5 Të gjitha
së të trajtohen si
gjyqtarët
Gjyqësor i
viktimave, QPSve të trajtuara me
14,472.00
14,472.00
gjykatat
shkelje të të drejtave
Kosovës,
të, institucionet
prioritet nga gjykata dhe
themelore dhe
të njeriut, me qëllim
Këshilli
gjyqësore,
prokuroria
prokuroritë kanë
që të marrin trajtim
Prokurorial i
OJQ- të,
caktuar gjyqtarë
me përparësi nga
Kosovës
organizatat
dhe prokurorë të
prokuroria dhe
ndërkombëtar,
veçantë në DhF.
gjykata
PK-ja
Mbingarkesa e
përgjithshme
ende parandalon
disa herë dhënien
e prioriteteve.

OBJEKTIVAT SPECIFIKE
3.1 Përmirësimi i infrastrukturës ligjore dhe i akteve të tjera për trajtimin efikas të rasteve të dhunës në familje.
3.2 Specializimi i hetuesve policor, punëtorëve social, mbrojtësve të viktimave, prokurorëve dhe gjyqtarëve, për procedimin me urgjencë dhe kujdes të shtuar të rasteve të dhunës në familje.
3.3 Qartësimi i roleve, detyrave dhe përgjegjësive të secilit institucion në ofrimin e shërbimeve adekuate për rastet e dhunës në familje.

3.1.2. Caktimi i grupit
punues të
profesionistëve
(përfshirë edhe OJQtë me përvojë në
punën me DhF- në)
për harmonizimin e
bazës ligjore me
standardet
ndërkombëtare dhe
me studimet
ekzistuese, si dhe për
hartimin e udhëzuesit
për politikat
ndëshkimore,
përfshirë dhe
ashpërsimin e
politikës ndëshkimore
ndaj recidivistëve
3.1.3.
Amandamentimi i
ligjeve – përplotësimi i
legjislacionit me qëllim
të specifikimit të
dhunës në familje
si vepër penale në
Kodin Penal të
Kosovës, në
përputhje me
përkufizimin e dhunës
në familje
sipas Ligjit për
Mbrojtje nga Dhuna
në Familje
3.1.4. Shmangia e
fragmentarizimit të
procedurave penale
dhe civile gjatë
trajtimit të rasteve nga
prokuroria dhe
gjykata

Këshilli
Gjyqësor i
Kosovës,
Këshilli
Prokurorial
Kosovës, Policia
e Kosovës, MDja (Grupi
punues i
profesionistëve)
ABGj-ja

Këshilli
Gjyqësor i
Kosovës,
Këshilli
Prokurorial i
Kosovës,
Policia e
Kosovës

Këshilli
Gjyqësor i
Kosovës,
Këshilli
Prokurorial i
Kosovës

Ministria e
Drejtësisë,
profesionist
ët në fushën
e drejtësisë

Ministria e
Drejtësisë

Prokurorët,
gjyqytarët

Mbrojtësit e
viktimave, QPStë, institucionet
gjyqësore, OJQtë, organizatat
ndërkombëtare,
PK-ja

MPB-ja,
organizatat
ndërkombëtare,
OJQ-të,
donatorët,

MPB-ja, Këshilli
Gjyqësor i
Kosovës,
Këshilli
Prokurorial i
Kosovës, Policia
e Kosovës,
MPB- ja,
organizatat
ndërkombëtare,
OJQ-të,
donatorët,

2016 –
2018

2017

2016 –
2017

Shqiptimi i UM-it në
procedurë
Civile automatikisht
bëhet pjese e dosjes së
prokurorisë për
ndjekjen penale;
Numri i procedurave të

DhF-ja parashikuar si
vepër penale, në KPKnë

Kodi i ndryshuar

Udhëzuesi i miratuar

Numri i i
rekomandimeve të
përgatitura
nga grupi punues

Gjithsej
10,180.80

Gjithsej
5,600.00

Gjithsej
13,500.00

Qeveria
10,180.80

Qeveria
5,600.00

Qeveria
6,750.00

Donatorët
6,750.00
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0.5 Nuk ka
procedura të
disponueshme.
Gjyqtarët
deklaruan se
është zbatuar1:
Zbatuar. Të gjitha

0

0

stacionet kanë
zyrtarë të policisë
që flasin gjuhët
lokale.
0
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3.1.5 Aplikimi me
Mbrojtësit e
Institucionet
Policia e
2016 Aplikim i plotë i
Gjithsej
Qeveria
efektivitet i
Viktimave,
gjyqësore,
Kosovës, OJQdeklaratës së dëmit në
28,565.63
28,565.63
deklaratës së dëmit
Këshilli
të
procedurë;
(me synim të
Prokurorët,
Gjyqësor i
Gjyqtarët trajtojnë
realizimit të
Gjykata
Kosovës
dëmshpërblimin në
dëmshpërblimit nga
procedurë penale.
i pandehuri në
procedurë penale)
Objektivi specifik 3.2. Specializimi i hetuesve policor, punëtorëve social, mbrojtësve të viktimave, prokurorëve dhe gjyqtarëve për procedimin me prioritet dhe kujdes të shtuar të rasteve të
DhF-së
3.2.1 Vlerësimi i
Policia e
Policia e
Mbrojtësit e
2016 –
Numri i rasteve të
Gjithsej
Qeveria
0
veçantë i rrethanave
Kosovës,
Kosovës,
Viktimave,
2020
trajtuara
392,148.94
392,148.94
dhe menaxhimi i
Prokuroria,
prokuroria,
gjykata, SHS-ja,
rrezikut në të gjitha
Gjykata, QPSQPS-të,
veprat penale me
të, shtëpia e
organizatat
elementë të DhF-së,
sigurt,
ndërkombëtare
nga Policia e Kosovës Shërbimi
EULEX-i,
dhe prokuroria
Sprovues i
OSBE-ja,
Kosovës,
Qeveria
shëndeti
mendor
3.2.2. Sigurimi i
Policia e
MPB-ja
MD-ja, MF-ja,
2017- 2020 Numri i dhomave, të
Gjithsej
Qeveria
Government 0
infrastrukturës në
Kosovës
donatorët
themeluara, të veçanta
25,000.00
10,000.00
15,000.00
Policinë e Kosovës,
të intervistimit;
për trajtimin adekuat
dhe sipas standardeve
të rasteve të DhF-së
3.2.3. Sigurimi i
Policia e
MPB-ja
MD-ja, MF-ja,
2017 Numri i zyrtarëve të
Gjithsej
Qeveria
1: Është zbatuar.
zyrtarëve në polici që Kosovës
donatorët
2020
policisë, i vënë në
171,393.77
171,393.77
Të gjitha stacionet
e flasin gjuhën serbe
dispozicion për
kanë zyrtarë të
(apo edhe gjuhë të
komunitetin, që e flasin
policisë që flasin
tjera në varësi të
gjuhën serbe, si dhe
gjuhët lokale.
komuniteteve
gjuhë të tjera, në varësi
joshumicë të
të komuniteteve
pranishme në
joshumicë të pranishme
Kosovë), për trajtimin
në Kosovë
adekuat dhe sipas

unifikuara

standardeve, të
rasteve të DhF-së
3.2.4. Sigurimi i
infrastrukturës në
prokurori për
trajtimin adekuat dhe
sipas standardeve, të
rasteve të DhF-së
3.2.5. Sigurimi i
prokurorëve dhe
mbrojtësve të
viktimave që e flasin
gjuhën serbe (apo
edhe gjuhë të tjera
në varësi të
komuniteteve
joshumicë të
pranishme në
Kosovë), për
trajtimin adekuat dhe
sipas standardeve, të
rasteve të DhF-së
3.2.6. Sigurimi i
gjyqtarëve që e flasin
gjuhën serbe (apo
edhe gjuhë të tjera në
varësi të komuniteteve
joshumicë të
pranishme në
Kosovë), për trajtimin
adekuat dhe sipas
standardeve, të
rasteve të DhF-ve
3.2.7 Caktimi i
prokurorëve,
gjyqtarëve dhe
policëve të
specializuar për DhFnë

Këshilli
Prokurorial i
Kosovës

Këshilli
Prokurorial i
Kosovës

Këshilli
Gjyqësor i
Kosovës

Këshilli
Gjyqësor i
Kosovës,
Këshilli
Prokurorial i
Kosovës,
Policia e
Kosovës

Prokuroria

Prokuroria

Gjyqësori

Prokuroria
, Gjykata,
Policia e
Kosovës

MD-ja, MPB-ja,
organizatat
ndërkombëtare

MD-ja, MF-ja,
donatorët

MD-ja, MF-ja,
donatorët

MD-ja, MF-ja,
donatorët

2016

2017 2020

2017 2020

2017- 2020

Numri i prokurorëve,
gjyqtarëve dhe
policëve, të specializuar
për DhF-në, të caktuar
në institucione

Numri i gjyqtarëve, i
vënë në dispozicion, që
e flasin gjuhën serbe
(apo edhe gjuhë të tjera
në varësi të
komuniteteve joshumicë
të pranishme në
Kosovë)

Numri i prokurorëve
dhe MV-ve, i vënë në
dispozicion, që e flasin
gjuhën serbe(apo edhe
gjuhë të tjera në varësi
të komuniteteve
joshumicë të pranishme
në Kosovë)

Numri i dhomave, të
themeluara, të veçanta
të intervistimit;

Gjithsej
443,909.86

Gjithsej
75,413.26

Gjithsej
75,413.26

Gjithsej
35,000.00

Qeveria
443,909.86

Qeveria
75,413.26

Qeveria
75,413.26

Qeveria
10,000.00
Donatorët
25,000.00

0.5: Të gjitha
stacionet e
policisë kanë
NjKDhF dhe të
gjitha gjykatat
themelore dhe
prokuroritë kanë
caktuar gjyqtarë

1 Të gjitha
gjykatat kanë
gjyqtarë që flasin
një gjuhë lokale
ose ofrojnë
përkthime.
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1 Të gjithë
prokurorët
themelorë dhe
MV-të ofrojnë
shërbime në të
gjitha gjuhët
lokale. Kur është
e nevojshme (për
shembull, viktima
ndërkombëtare)
ata sigurojnë
përkthimin.

0.5 Shumica e
prokurorive
themelore kanë
dhoma
intervistimi.

Gjykata,
Këshilli
Gjyqësor i
Kosovës,
Këshilli
Prokurorial i
Kosovës,
Policia e
Kosovës.
Policia,
Prokuroria,
Gjykata

Organizatat
ndërkombetare
MD-ja, MPB-ja

International
organizations,
MoJ, MIA

2016 2020

Moduli i përgatitur
dheiinstitucionalizuar
Numri i trajnimeve të
ofruara
Numri i certifikatave të
Lëshuara.

Gjithsej
46,612.33
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Instituti
MPB-ja,
2016 –
Numri i trajnimeve të
Gjithsej
Gjyqësor i
organizatat
2018
ofruara
69,464.83
Kosovës,
ndërkombëtare,
Numri i pjesëmarrësve i
KGJK-ja, KPK-ja, MPB, MD
ndarë sipas shënimeve
Policia e
gjinore.
Kosovës.
Objektivi specifik 3.3. Qartësimi i roleve, detyrave dhe përgjegjësive të secilit institucion në ofrimin e shërbimeve adekuate
3.3.1. Rishikimi i
Policia e
Këshilli
ABGj-ja,
2016 -2017 Numri i përshkrimeve të Gjithsej
detyrave, përgjegjësive Kosovës,
Gjyqësor i
KNDHF-ja,
detyrave të
2,569.44
dhe bashkërendimi i
prokuroria,
Kosovës, Këshilli donatorët
rishikuara dhe të
procedurave të secilit gjykata,
Prokurorial i
përfunduara sipas cdo
institucion përgjegjës
Shërbimi
Kosovës,
institucioni
(polici, gjyqësor,
Sprovues i
Policia e
Numri i
mbrojtës të viktimave, Kosovës
Kosovës,
përmirësimeve të
prokurori) në mbrojtje
mbrojtësit e
aprovuara nga çdo
të viktimave të DhF-së.
viktimave
institucion
3.3.2. Zbatimi efektiv Policia e
Policia e
Mbrojtësit e
2016 Numri i urdhërave të
Gjithsej
i urdhërave mbrojtës, Kosovës,
Kosovës,
viktimave, QPS- 2020
lëshuar
1,937,868.33
monitorimi dhe
gjykata,
prokuroria,
të, institucionet
Numri i dënimeve të
ndëshkimi adekuat si
prokuroria,
gjykatat,
gjyqësore,
urdhërave të shkelur
dhe sensibilizimi mbi
mbrojtësi i
Qendrat për
Këshilli Gjyqësor
Numri i raporteve të
shkeljet e tyre,
viktimave,
Punë Sociale
i Kosovës,
lëshuara për dënimin e
përfshirë edhe
njësiti për
Këshilli
kryesit në rastet e
ngritjen e
DhF-në në
Prokurorial i
recidivizmit
kapaciteteve të
Policinë e
Kosovës, Oda e
Shërbimit Sprovues
Kosovës,
Avokatëve të
Numri i trajnimeve të
të Kosovës për të
Këshilli
Kosovës, ABGjstafit të Shërbimit
zvogëluar shkallën e
Gjyqësor i
ja, Ndihma
Sprovues të Kosovës
recidivizmit
Kosovës,
Juridike Falas,
për të monitoruar
Këshilli
OJQ-të,
rastet e recidivizmit

3.2.9. Trajnime të
përbashkëta për
bashkërendimin e
rasteve të dhunës në
familje

3.2.8. Trajnimi dhe
certifikimi i
prokurorëve,
hetuesve, gjyqtarëve,
mbrojtësve të
viktimave, për t’u
specializuar për
rastet e DhF-së

0

Qeveria
1,928,201.93

Donatorët
9,666.40

0

0

Qeveria
2,569.44

Donors
69,464.83

Donors
46,612.33

të specializuar në
DhF.
0.5: Disa kanë
deklaruar të kenë
marrë pjesë në
një trajnim të tillë.

organizatat
ndërkombëtare,
Shërbimi
Sprovues i
Kosovës.
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REHABILITIMI DHE RIINTEGRIMI
OBJEKTIVI STRATEGJIK 4:
Të mundësohet në tërë teritorin e Kosovës, deri në vitin 2020, qasja në shërbime të reja dhe ekzistuese, efikase dhe të qëndrueshme për rehabilitimin dhe riintegrimin afatgjatë të viktimave
dhe rehabilitimin e kryesve të dhunës në familje.
OBJEKTIVAT SPECIFIKE
4.1 Ngritja e shërbimeve për rehabilitimin e viktimave të dhunës në familje dhe rritja e efektivitetit të tyre, në nivel qendror dhe komunal.
4.2 Ndarja e fondeve për shërbimet riintegruese afatgjata, në nivelin qeveritar, për viktimat e dhunës në familje.
4.3 Përdorimi i politikave të integruara për përmirësimin e shërbimeve rehabilituese dhe riintegruese për viktimat e dhunës në familje.
4.4 Themelimi i institucioneve rehabilituese dhe këshillimoreve me programe të obligueshme për kryesit e dhunës në familje.
Rezultatet e pritura:
4.1.a. Shërbime rehabilituese efikase, të ofruara viktimave të dhunës në familje, në tërë teritorin e Kosovës
4.2 a. Programe riintegruese afatgjata të mbështetura vazhdimisht nga buxheti i shtetit dhe të aplikuara në nivel qendror dhe lokal.
4.3.a. Komuna me kapacitete të përmirësuara, që aplikojnë politika të integruara për përmirësimin e shërbimeve rehabilituese dhe riintegruese për viktimat e dhunës në familje.
4.4.a. Programe të obligueshme dhe efektive për rehabilitimin e kryesve të dhunës në familje, të ofruara nga institucione të specializuara për këtë qëllim.
TREGUESIT NË NIVEL OBJEKTIVASh
4.1.a.1. Rritja me 2 për qind çdo vit, duke filluar nga viti 2017, e numrit të shërbimeve të ngritura që rehabilitojnë dhe riintegrojnë në mënyrë efektive viktimat e dhunës në familje {Njësia
matëse: numri/përqindja. Të ndarë sipas: llojit të shërbimeve të ngritura çdo vit, numrit të tyre, komunave, si dhe efikasitetit të funksionimit të tyre, të vlerësuar përmes metodave të caktuara,
sipas komunave. Mjetet e verifikimit: të dhënat zyrtare për gjithçka si më sipër, mbledhur përmes të dhënave zyrtare që i raporton komuna çdo fundvit në ZKNKDhF, ose raportet e
monitorimit dhe vlerësimit që do hartohen çdo vit bazuar në sistemin e M&E-së që do ngritet në kuadër të zbatimit të kësaj strategjie}
4.2.a.1. Rritja me 2 për qind çdo vit, duke filluar nga viti 2017, e vijave buxhetore vjetore të ngritura nga institucionet qeveritare për plotësimin e nevojave për shërbimet rehabilituese dhe
riintegruese. {Njësia matëse: përqindja. Të ndarë sipas: institucioneve dhe planeve buxhetore vjetore, duke përcaktuar edhe llojin e shërbimeve që mbështesin. Mjetet e verifikimit: të dhënat
zyrtare të buxhetit të institucioneve qeveritare vjetore si edhe të dhënat për raportin e shpenzimeve të këtyre linjave buxhetore}
4.3.a.1. Rritja me 2 për qind, çdo vit, duke filluar nga viti 2017, e numrit të viktimave që përfitojnë shërbime riintegruese. {Njësia e matëse: përqindja. Të ndarë sipas: numrit të viktimave që
përfitojnë çdo vit nga shërbimet sipas komunave, llojit të shërbimeve që kanë përfituar, kohëzgjatjes, etj. Mjetet e verifikimit: të dhënat zyrtare për gjithçka si më sipër, mbledhur përmes të
dhënave zyrtare që i raporton komuna çdo fundvit në ZKNKDhF, ose raportet e monitorimit dhe vlerësimit që do hartohen çdo vit bazuar në sistemin e M&E-së që do ngrihet në kuadër të
zbatimit të kësaj strategjie}
4.4.a.1. Rritja me 5 për qind çdo vit e numrit të kryesve të dhunës, të rehabilituar përmes programeve të obligueshme të ofruara nga institucione të specializuara. {Njësia matëse: përqindja. Të
ndarë sipas: llojit të shërbimeve të ngritura, numrit të kryesve që trajtohen në to, sipas komunave, si edhe efikasiteti i funksionimit të tyre, i vlerësuar përmes metodave të caktuara. Mjetet e
verifikimit: të dhënat zyrtare për gjithçka si më sipër, mbledhur përmes të dhënave zyrtare që i raporton komuna çdo fundvit në ZKNKDhF, ose raportet e monitorimit dhe vlerësimit që do
hartohen çdo vit bazuar në sistemin e M&E-së që do ngrihet në kuadër të zbatimit të kësaj strategjie}
Objective 4.1. Establishing of services for rehabilitation of domestic violence victims and increase of their efficiency in central and municipal level.

Prokuroria
l i Kosovës

Viktimat
familja

Viktimat e
DhF-së

4.1.2. Trajtimi
mjekësor dhe
këshillues i viktimave
të DhF-së në
institucionet
shëndetësore
ekzistuese (qendra të
shëndetit mendor,
psikolog,
psikiatër/psikiatri,etj)

4.1.3. Përfshirja e
viktimave të DHF në
programe arsimore
ekzistuese për të
rriturit
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Viktimat,
kryesi, familja

4.1.1 Ofrimi i
këshillimit psikosocial profesional për
viktimat e dhunës në
familje, në afat të
shkurtër dhe të gjatë
kohor, nga
profesionistë të
certifikuar

DKA, MAShT-i

MSh-ja

MSh-ja, MPMSja

Komuna, ZBGjtë, drejtoritë e
arsimit, shkollat,
OJQ-të

Komuna, ZBGjtë, QKUK-u,
neuropsikiatria
dhe psikologë,
shëndeti
primar, QMFtë, Instituti i
Forenzikës

DShM, QPS-të,
komisioni
komunal,
komisioni për
riintegrimin e
personave të
riatdhesuar,
DShMS,
strehimoret

2016 –
2020

2016 –
2020

2016 2020

Numri i programeve
arsimore të hartuara për
këtë qëllim në bazë të
ligjit nr. 04/L-143 për
arsimin dhe aftësimin
për të rritur; Numri i
viktimave të përfshira
çdo vit në programe
arsimore; Numri i
bursave të ndara për
përfshirjen e viktimave
në programet arsimore

Numri i programeve
këshillimore të
përgatitura për aplikim
nga profesionistë të
certifikuar; Numri i
profesionistëve të
certifikur për të ofruar
këto programe
këshillimi; Numri i
viktimave të trajtuara në
mënyrë profesionale
Numri i viktimave të
trajtuara (i specifikuar
sipas qendrave ku bëhet
trajtimi, profesionistëve
që ofrojnë trrajtimin,
etj)

Gjithsej
28,310.58

Gjithsej
107,886.26

Gjithsej
14,265.67

28,310.58

Qeveria

Qeveria
107,886.26

Qeveria
14,265.67

0.5: Institucionet
shëndetësore si
Qendrat e
Emergjencave,
Qendrat Familjare
dhe ambulancat
ofrojnë trajtim
mjekësor. Nuk ka
dëshmi nga qendrat
e shëndetit
mendor. Trajtimi
psikologjik është i
kufizuar.
0

0.5 Përfaqësuesit
nga strehimore
ofrojnë këshillime.
Megjithatë,
themelimi i
programeve dhe
ekspertët e
çertifikuar nuk
duket se janë
krijuar.

Komunat,
ministritë
përkatëse

Zyra e
Koordinatorit
Nacional,
ministritë
përkatëse

Komunat

Djemtë mbi
12 vjeç dhe
burrat

Personeli i
strehimore
ve

Viktimat

4.1.5. Hapja e një
strehimoreje për
djemtë dhe burrat
viktima të dhunës në
familje
4.1.6. Trajnimi i
personelit të
strehimoreve
ekzistuese me qëllim
që të jenë të gatshme
të ofrojnë shërbime
cilësore, sipas
kategorive të
ndryshme të
viktimave të DhF-së,
edhe për LGBT-në,
komunitetin RAE dhe
komunitete tjera
joshumicë, etj.
4.1.7. Sigurimi i
strehimit afatgjatë
për viktimat
nëpërmjet
marrëveshjeve të
mirëkuptimit mes
komunave,
strehimores, QPS- ve
dhe komisionit për
banim social,
përfshirë edhe
strehimin rajonal me
anë të marrëveshjeve
ndërkomunale

Komuna e
Mitrovicës së
Veriut, Komuna
e Graçanicës.

Viktimat,
fëmijët

4.1.4. Hapja e
strehimoreve të reja
duke i trajtuar
nevojat e
komuniteteve
joshumicë

QPS-të,
strehimoret,
komisioni për
banim social

Komunat,
donatorët,
organizatat
ndërkombëtare,
OJQ-të

QPS-të, OJQtë, organizatat
ndërkomëbëtar

QPS-të, OJQtë, donatorët,
komuna të tjera
që do përfitojnë
nga ky shërbim,
etj

2016 –
2020

2016 –
2020

2018

2017 –
2020

Numri i viktimave të
strehuara

Numri i banesave
sociale të ofruara

Numri i strehimoreve të
reja të ngritura, të
specifikuara sipas
komunave; Kapaciteti i
këtyre strehimoreve
(numri i personave që
mund ti mbështesin)
Strehimorja e ngritur;
Kapaciteti i kësaj
strehimoreje (numri i
personave që mund të
strehohen)
Vlerësimi i kapaciteteve
të përmirësuara përmes
analizës së formularëve
para/pas trajnimit të
organizuar; Numri i
viktimave të strehuara
të specifikuara sipas
katrakteristikav e të
ndryshme

Gjithsej
21,000.00

Gjithsej
11,466.40

Gjithsej
214,967.41

Gjithsej
410,457.82

Qeveria
21,000.00

Qeveria
11,466.40

Donatorët
214,967.41

Donatorët
410,457.82
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0.5: Vetëm
Gjakova dhe
Gjilani kanë
njoftuar se kanë
krijuar strehimin
social për viktimat
e DhF.

0

0

0
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4.1.8. Trajnime për
Profesionis tët IKAP-i, MPMSKomuna,
2016 –
Kalendari i aprovuar
Gjithsej
zyrtarët e punësimit,
ja, ABGj-ja
MAShT-i, MSh2020
vjetor i trajnimeve të
40,353.30
shëndetësisë, arsimit,
ja, MPMS-DPP,
planifikuara; Numri i
shërbimeve sociale
donatorët
profesionistëve të
dhe të tjera për një
certifikuar sipas fushave
qasje sensitive gjinore
4.1.9. Ngritja e
Viktimat
MSh-ja
OJQ-të, MPMS- 2016 –
Numri i qendrave të
Gjithsej
qendrave të këshillimit
ja, donatorët,
2020
ngritura
277,500.00
për viktimat
komunat
Objektivi specifik 4.2. Ndarja e fondeve për shërbimet riintegruese afatgjata, në nivelin qeveritar, për viktimat e dhunës në familje.
4.2.1. Fuqizimi
Viktimat,
Ministritë,
Ministria e
2016 –
Numri i viktimave të
Gjithsej
ekonomik i viktimave familjet
komunat
Financave, MD- 2020
mbështetura me
250,000.00
me anë të
ja, MPMS-ja,
subvencion, specifikuar
subvencionimit nga
MSh-ja,
sipas llojit të
ministritë përkatëse
MAShT-i,
mbështetjes (p.sh. për
(p.sh. për viktimat e
Prokuroria e
ngritjen e biznesit të
dhunës të cilat
Shtetit, MV-të
vogël, etj);Numri i
dëshirojnë të nisin
rasteve të liruara, prej
biznese të vogla, apo
MAShT-it, i viktimave të
lirimi nga pagesat për
DhF-së nga pagesa për
ndjekjen e arsimit,
të hyrë në provime, që
etj)
kanë përfunduar
shkollimin në arsimin
dhe aftësimin
profesional (përfshirë
edhe testin e maturës,
pas dokumentacion it të
dorëzuar nga viktimat)
4.2.2. Futja e
Institucione t
MF-ja dhe
MD-ja, MPMS2016 –
Numri i programeve të
Gjithsej
Qeveria
programeve të
qeveritare
Ministritë
ja, MSh-ja,
2020
mbështetura për
5,749.53
5,749.53
veçanta për viktimat e
mbështetëse
MAShT-i,
riintegrimin e viktimave
DhF-së, si nënkategori
Prokuroria e
të DhF-së; Përqindja e
e vijës kryesore
Shtetit, MV-të
buxhetit të përdorur
buxhetore të secilës
për këtë qëllim
ministri/institucion
Objektivi strategjik 4.3. Përdorimi i politikave të integruara për përmirësimin e shërbimeve rehabilituese dhe riintegruese për viktimat e dhunës në familje.
0

0: Nuk ka
shembuj të
identifikuar.

Donatorët
277,500.00

Qeveria
75,000.00
Donatorët
175,000.00

0

0

Donatorët
40,353.30

4.3.1. Shfrytëzimi për
banim, nga viktimat e
DhF-së, i objekteve
të cilat janë në
pronësi nga përfshirë
viktimat e DhF-së si
kategori përfituese
në kriteret për banim
social.
4.3.2 Shfrytëzimi për
strehimore i objekteve
që janë në pronësi të
komunave ose nga
Qeveria, në përputhje
me nenin 284(4) të
Kodit të Procedurës
Penale për asetet e
konfiskuara përfshirë
objektet që mund të
jipen për shfrytëzim, si
për banim social ashtu
edhe për strehimore.
4.3.3. Hartimi i një
Udhëzimi
Administrativ apo
vendimi të
Kryeministrit për
subvencionimin e
bizneseve për
viktimat e DhF-së.
4.3.4. Përkrahja e
strehimoreve me
buxhet të vjetor
edhe nga ana e
komunave

Komunat,
MPMS-ja

Komunat,
Ministria e
Drejtësisë,
Agjencia për
Administrimin e
Pasurisë së
Sekuestruar ose
të Konfiskuar,
Prokuroria e
Shtetit

MD-ja, ABGj-ja

Komunat

Viktimat e
DhF-së

Viktimat e
DhF-së,
Strehimore

Viktimat,
fëmijët

Strehimoret

MPMS-ja, OJQtë, donatorët

Ministria e
Bujqësisë,
ministritë
mbështetëse,
komuna,
bizneset.

Drejtoria e
Shëndetësisë
dhe Mirëqenies
Sociale në
Komuna, QPStë

Drejtoria e
Shëndetësisë
dhe Mirëqenies
Sociale në
Komuna, QPStë.

2016 –
2020

2016 –
2020

2017 –
2020

2017 –
2020

Përqidja e buxhetit
vjetor që ndan komuna
për strehimoren

Numri i bizneseve të
subvencionuara.

Numri i banesave të
përdorura për këtë
qëllim
Numri i viktimave të
strehuara

Numri i viktimave të
strehuara

Numri i banesave të
përdorura për këtë
qëllim

Gjithsej
748,800.00

Gjithsej
2,714.00

Gjithsej
99,000.00

Gjithsej
45,000.00

Qeveria
374,400.00

Qeveria
2,714.00

Qeveria
99,000.00

Qeveria
45,000.00

Donatorët
374,400.00
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0.5: Disa komuna
kanë mbështetur
shërbimet e
strehimoreve
(p.sh., Ferizaj).

0

0

0.5: Disa komuna
kanë dhënë
mbështetje të
kufizuar.
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4.3.5. Përfshirja në
Viktimat e
Komunat,
MF-ja, QPS-të,
2016 –
Numri i programeve të
Gjithsej
programet ekzistuese DHF
ministritë
bizneset, OJQ2020
hartuara
284,228.07
dhe hartimi i
përkatëse
të, donatorët,
Numri i bizneseve që i
programeve për
MF-ja.
mbështesin këto
fuqizimin ekonomik të
programe
viktimave të dhunës
Numri i viktimave që
në familje, në
çdo vit përfitojnë nga
bashkëpunim me
këto programe
bizneset private dhe
donatoret.
4.3.6. Ofrimi i
Viktimat
Qendrat
Oda
2016 –
Masat e parashikuara
Gjithsej
Qeveria
lehtësirave (pako
rajonale për
Ekonomike e
2020
për nxitjen e bizneseve
12,441.07
Fiskale) për bizneset
punësim,
Kosovës,
11,020.07
që punësojnë
MPMS-ja, MTIbizneset,
Numri i viktimave të
kategoritë e ndjeshme
a, MzhE-ja dhe
donatorët
punësuara në vit
të shoqërisë përfshirë
komunat
edhe viktimat e
dhunës në familje
4.3.7 Dhënia prioritet Viktimat, QP- Qendrat
Asociacioni i
2016 –
Numri i i viktimave të
Gjithsej
Qeveria
punësimit të
të
rajonale për
bizneseve,
2020
aftësuara në QAP
22,150.60
viktimave/të
punësim,
qendrat e
22,150.60
mbijetuarve të DhFMPMS-ja, MTIaftësimit
Numri i viktimave të
së nga Qendrat e
ja, MzhE-ja dhe
profesional
punësuara përmes ZPpunësimit në nivel
komunat
ve
lokal.
Objektivi specifik 4.4. Themelimi i institucioneve rehabilituese dhe këshillimoreve me programe të obligueshme për kryesit e dhunës në familje.
4.4.1. Hapja e
Kryesit
MDKomuna,
2017 –
Vendimi për hapjen e
Gjithsej
programeve
ja/Shërbimi
MPMS-ja,
2020
programeve
207,080.45
rehabilituese dhe
Sprovues i
Qendrat
krijimi i infrastrukturës
Kosovës
Rehabilituese ,
Numri i prograneve të
adekuate për të
MSh-ja,
ngritura
punuar me kryesit e
donatorët
dhunës në familje, të
Numri i kryesve që
obligueshme për t’u
përfshihen në
ndjekur nga ana e tyre
programet e
në përputhje me Ligjin
rehabilitimit
për Mbrojtje nga
Dhuna në Familje
Donatorët
207,080.45

0

Donatorët
1,421.00

0

0

0

Qeveria
143,528.07
Donatorët
140,700.00

Mjekët,
profesionist
ët

Kryesit

4.4.2. Trajnimi i
personelit të
programeve
rehabilituese

4.4.3 Angazhimi i
Shërbimit Sprovues
të Kosovës për
ndjekjen e
rehabilitimit dhe
riintegrimit të
kryesve.

MDja/Shërbimi
Sprovues i
Kosovës

MSh-ja/
Instituti
Kombëtar i
Shëndetit
Publik

Departamenti
për Punë
Sociale,
Drejtoria e
Shëndetësisë
dhe Mirëqenies
Sociale në
komuna,
Drejtorati i
Arsimit në
komunë
MPMS-ja, QPStë, OJQ-të
2016 2020

2016 2020

Numri i kryesve të
rehabilituar

Numri i profesionistëve
të trajnuar/certifik uar

Gjithsej
200,968.34

Gjithsej
18,569.46

Qeveria
197,103.34

Donatorët
3,865.00

Donatorët
18,569.46

0

0
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Emri dhe Mbiemri
Agim Pula
Arbër Nuhiu
Ardian Jerliu
Ardita Ramizi Bala
Arsim Gërxhaliu
Avni Zahiti
Bajram Demaj
Basri Komoni
Bekim Veliqi
Blert Morina
Burhan Selmani
Dafina Krasniqi
Edije Sezairi
Edona Ajdini Preniqi
Elvane Shehu
Enis Mehmeti
Eroll Raskova
Ertan Simitci
Fakete Elezi
Florije Zatriqi
Hajrie Haxhiaj
Hakë Gegaj
Hamdije Selmani
Iliri Bytyqi
Ilmi Prekazi
Jeta Berisha
Jubilea Kabashi
Lekë Prenaj
Hasim Sogojeva
Latif Xhemajli
Kadri Gashi
Lendita Salihu
Leonora Kelmendi

Institucioni
Zyra e Mbrojtësve të Viktimave
Qendra për Zhvillim të Grupeve Sociale
Drejtoria Komunale e Financave
Qendra për Mirëqenien e Gruas, Strehimore
Ministria e Drejtësisë, Instituti i Mjekësisë Ligjore
Policia e Kosovës
Zyra Rajonale e Punësimit
Drejtoria Komunale për Mirëqenie Sociale
Departamenti për Krime të Rënda, Gjykata Themelore
Qendra për Liri dhe Barazi
Qendra Rajonale për Aftësim Profesional
Aksioni për Nëna dhe Fëmijë
Gjyakata Themelore, Dept. Civil
Drejtoria Komunale për Arsim
QPS
Gjyakata Themelore, Dept. Civil
Drejtoria Komunale e Financave
Drejtoria Komunale e Financave
Zyra Rajonale për Punësim
Departamenti për Krime të Rënda, Gjykata Themelore
Drejtoria Komunale e Financave
Zyra Rajonale për Punësim
QPS
Departamenti për Krime të Rënda, Gjykata Themelore
NjKDhF
ARTPOLIS
Strehimore
Gjyakata Themelore, Dept. Civil
Gjyakata Themelore, Dept. Civil
Gjyakata Themelore, Dept. Civil
Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN)
Zyra për Barazi Gjinore
NjKDhF

Shtojca 3. Lista e të intervistuarve
Pozita
Mbrojtës i Viktimave
Drejtor
Udhëheqës
Drejtore
Udhëheqës
Zëdhënës
Udhëheqës
Udhëheqës
Gjyqtar
Drejtor
Drejtor
Koordinatore
Gjyqtare
Zyrtare
Punëtore Sociale
Gjyqtar
Zyrtar financiar
Udhëheqës
Udhëheqëse
Gjyqtare
Udhëheqëse
Udhëheqëse
Punëtore Sociale
Gjyqtar
Hetues
Koordinatore
Drejtore
Gjyqtar
Gjyqtar
Gjyqtar
Menaxher
Udhëheqës
Hetuese

Komuna
Gjakovë
Prishtinë
Gjilan
Pejë
Prishtinë
Mitrovicë
Pejë
Gjakovë
Vushtrri
Prishtinë
Ferizaj
Prishtinë
Prizren
Pejë
Gjakovë
Ferizaj
Prishtinë
Prizren
Gjakovë
Pejë
Ferizaj
Prizren
Ferizaj
Ferizaj
Mitrovicë e Jugut
Prishtinë
Prizren
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Gjilan
Mitrovicë

Emri dhe Mbiemri
Leonora Shemsiu Kadriu
Liridona Haziri
Liridon Halimi
Luljeta Domaniku
Lumnije Shllaku
Mehat Berisha
Mehreme Hoxha
Miradije Kelmendi
Mirlinda Sada
Mursel Zymberi
Mybexhele Zhuri
Myrvete Alidemi
Naser Krasniqi
Nazife Jonuzi
Nazmi Cakolli
Nuhi Koqinaj
Nysret Manxher
Premtime Preniqi
Qazim Nimani
Raze Malaj
Rexhë Gashi
Sebahate Beqiri
Sebahate Qorkadiu
Selvete Mecini
Selvije Murati
Serbeze Sylejmani
Sevdije Morina
Shaban Laha
Shemsije Sagdati
Sherife Bala
Shpresa Bakija
Shpresa Emra
Sinan Gashi
Skender Avdiu
Tahire Haxholli

Institucioni
Prokuroria Themelore
Zyra e Mbrojtësve të Viktimave
Zyra Rajonale për Punësim
Ombudsperson
Zyra për Barazi Gjinore
QPS
Prokuroria Themelore
Inspektorati Policor i Kosovës
Medica Gjakova
QPS
Zyra për Barazi Gjinore
Gjyakata Themelore, Dept. Civil
Klinika Emergjente
Strehimore “Liria”
Drejtoria Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
QPS
Drejtoria Komunale për Financa
Zyra për Barazi Gjinore
Departamenti Komunal për Mirëqenie Sociale
Klinika Emergjente
Qendra Rajonale për Aftësim Profesional
Down Syndrome Kosovo
Zyra për Barazi Gjinore
Klinika Emergjente
QPS
OJQ Rrona
Prokuroria Themelore
Qendra Rajonale për Aftësim Profesional
Zyra e Mbrojtësve të Viktimave
QPS
Prokuroria Themelore
Departamenti për Krime të Rënda, Gjykata Themelore
Qendra Rajonale për Aftësim Profesional
Drejtoria Komunale për Arsim
NjKDhF

Pozita
Prokurore
Mbrojtëse e Viktimave
Zyrtar
Këshilltare Ligjore për Barazi Gjinore
Udhëheqëse
Punëtor Social
Prokurore
Udhëheqëse e departamentit të ankesave
Drejtore
Drejtor
Udhëheqëse
Gjyqtare
Doktor
Drejtore
Zyrtar
Udhëheqës
Udhëheqës
Udhëheqëse
Udhëheqës
Infermiere
Drejtor
Drejtore
Udhëheqëse
Infermiere
Punëtore Sociale
Drejtore
Prokurore
Drejtor
Mbrojtëse e Viktimave
Punëtore Sociale
Prokurore
Gjyqtare
Drejtor
Udhëheqës
Udhëheqëse e Njësisë

Komuna
Gjilan
Gjilan
Gjilan
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Prizren
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Prizren
Gjilan
Prizren
Gjilan
Prishtinë
Prizren
Mitrovicë
Prishtinë
Mitrovicë e Jugut
Pejë
Pejë
Prishtinë
Pejë
Mitrovicë
Mitrovicë
Prishtinë
Prishtinë
Gjakovë
Prizren
Prizren
Gjakovë
Prizren
Prizren
Mitrovicë
Prishtinë
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Emri dhe Mbiemri
Teki Shala
Teuta Abrashi
Valbona Salihu
Vehbi Mujku
Veprore Shehu
Zehadin Shemsedini
Zylfije Mujku
Zylkifli Obertinca
Respondentë të Shumfishtë

Institucioni
Drejtoria Komunale për Financa
Mbrojtja e Viktimave dhe Parandalimi i Trafikimit të Qenieve Njerëzore
OJQ NORMA
QPS
Medica Kosovo
Drejtoria Komunale për Arsim
QPS
Zyra Rajonale për Punësim
EULEX

Pozita
Udhëheqës
Koordinatore
Drejtore
Drejtor
Drejtore
Drejtor
Punëtore Sociale
Udhëheqës

Komuna
Gjakovë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Gjakovë
Prizren
Mitrovicë e Jugut
Prishtinë
Prishtinë

Shtojca 4. Informata mbi rastet e monitoruara

Kjo shtojcë përmban informata lidhur me rastet që RrGK dhe BIRN monitoruan në vitin 2017.
Tabela e parë tregon numrin total të rasteve të monitoruara nga secili institucion.
Emri i Institucionit
Gjykata Themelore
Gjykata Themelore
Prokuroria Themelore
Policia e Kosovës
Qendra për Punë Sociale

Departmenti
Departamenti i Përgjithshëm
Departamenti i Krimeve të Rënda
Mbrojtësit e Viktimave
NjKDhF
Menaxher i rastit

Numri i rasteve të monitoruara
51
20
40
41
13

Tabela e dytë tregon numrin e rasteve të monitoruara në secilën komunë.
Komuna
Ferizaj
Fushë Kosovë
Gjakovë
Kaçanik
Lipjan
Mitrovicë (Jug)
Obiliq
Pejë
Podujevë
Prishtinë
Prizren
Skenderaj
Viti
Vushtrri

Rastet e Monitoruara
14
3
9
1
1
12
1
48
1
47
26
2
2
7
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