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FALËNDERIM

Autorja shpreh mirënjohjen e saj për njerëzit e përfshirë në hulumtimin dhe 
përfundimin e kësaj përmbledhjeje të politikave. Këtu përfshihen Lule Demolli dhe 
Nita	Zogiani	nga	Qendra	Kosovare	për	Studime	Gjinore,	të	cilat	ofruan	mbështetje	
dhe komente inkurajuese gjatë hulumtimit dhe përfundimit të tij. Autorja është 
gjithashtu	mirënjohëse	ndaj	Adelina	Berishës	dhe	Ariana	Qosaj–Mustafës,	të	cilat	
ishin të gatshme për intervista dhe për ti shprehur mendimet e tyre për temën 
që mbulohet me këtë përmbledhje të politikave. Kjo përmbledhje nuk do të ishte 
e mundur pa njohurinë e tyre të jashtëzakonshme bazuar në punën e tyre të 
përditshme me viktimat e dhunës të bazuar në gjini, si dhe me Policinë e Kosovës. 
Në fund, autorja dëshiron të falënderojë Policinë e Kosovës që i ofroi të gjitha të 
dhënat e kërkuara shpejt dhe në mënyrë profesionale.

DISA FJALË RRETH TERMINOLOGJISË

Kjo përmbledhje e politikave u referohet grave dhe burrave që kanë përjetuar dhunë 
në familje ose seksuale si “viktima”, bazuar në terminologjinë ligjore në Kosovë 
që rrjedh nga Kodi Penal i Kosovës. Duhet të theksohet se shumë njerëz që kanë 
përjetuar forma të tilla të dhunës mund ta konsiderojnë veten si “të mbijetuar”, 
“viktima” ose diçka tjetër. Meqenëse kjo përmbledhje e politikave vlerëson vetëm 
reagimin e Policisë së Kosovës, ajo përdor termin ligjor pa paragjykuar se si gratë 
dhe burrat që kanë përjetuar këto forma të dhunës dëshirojnë t’i referohen vetvetes.
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PËRMBLEDHJE

Si	në	gjithë	botën,	ashtu	edhe	në	Kosovë,	dhuna	në	baza	gjinore	 (DhBGj)	mbetet	
një nga shkeljet më të zakonshme të të drejtave të njeriut. Reagimi i duhur nga të 
gjitha institucionet përgjegjëse ka një rëndësi të madhe për të luftuar këtë dukuri. 
Policia	e	Kosovës	është	shpesh	institucioni	i	parë	që	bie	në	kontakt	me	DhBGj-të,	
përfshirë edhe viktimat e dhunës në familje dhe seksuale. Reagimi i policisë (d.m.th. 
kontakti i parë i viktimës me institucionet publike) ose mund ta inkurajojë viktimën 
drejt vazhdimit të veprimeve juridike kundër kryesit ose mund ta dekurajojë atë 
dhe të detyrojë të heqë dorë nga ndjekja penale, ose edhe të ri-traumatizojë. 
Duke pranuar rëndësinë e reagimit të policisë, kjo përmbledhje e politikave ka për 
qëllim që të rishikojë në mënyrë kritike reagimin e policisë ndaj rasteve të dhunës 
në familje dhe dhunës seksuale. Kjo përmbledhje zbaton disa qasje metodologjike, 
duke përfshirë hulumtimin dytësor, analizën ligjore dhe të politikave dhe intervistat 
me informatorët kryesore. Përmbledhja analizon politikat kryesore parësore dhe 
dytësore, kornizat institucionale si dhe udhëzuesit që i përkasin Policisë në luftën 
kundër dhunës në familje dhe asaj seksuale. Në këtë përmbledhje konstatohet se 
ndërsa reagimi i Policisë së Kosovës ndaj dhunës në familje vazhdon të përballet me 
shumë sfida, ai gradualisht, por me hapa të sigurt, është përmirësuar gjatë dekadës 
së fundit.

 Sfidat e vazhdueshme të theksuara në këtë përmbledhje përfshijnë përpjekjet e gjera 
të Policisë së Kosovës për pajtim, mungesën e hapësirave të sigurta për intervistim 
për viktimat e dhunës në familje, lëshimin e pamjaftueshëm të UMPE-ve jashtë 
orarit të rregullt të punës në gjykatë dhe disa probleme me të cilat përballen njësitet 
për hetimin e rasteve të dhunës në familje. Sidoqoftë, disa faktorë kanë kontribuar 
në përmirësimin e reagimit ndaj dhunës në familje. Presioni nga aktivistët për të 
drejtat e grave, një grup i qartë i procedurave dhe mekanizmave të bashkërenditjes 
dhe besimi i shtuar në Policinë e Kosovës kanë kontribuar në rritjen e raportimit 
gjatë dy viteve të fundit. Për herë të parë që nga viti 2009, shkalla e raportimit të 
dhunës në familje është rritur në mënyrë drastike. Në vitin 2018, janë raportuar 
gjithsej 1533 raste, që shënojnë një rritje prej 20.8% krahasuar me një vit më parë 
dhe një rritje prej 25.1% krahasuar me dy vjet më parë. Kjo rritje nuk duket të jetë një 
rritje që ndodhi veç një herë në vitin 2018, pasi që të dhënat për gjashtë muajt e parë 
të vitit 2019 tregojnë gjithashtu një rritje. Që nga qershori i vitit 2019, në Policinë 
e Kosovës janë raportuar 785 raste, duke e vazhduar kështu trendin e raportimeve 
më të shpeshta. Në anën tjetër, në dekadën e fundit, reagimi ndaj dhunës seksuale 
pothuajse fare nuk ka shënuar përmirësim. Në përmbledhje u theksua se dhuna 
seksuale mbetet e raportuar pak, por nivelet aktuale të raportimit vazhdojnë të jenë 
të ulta, madje edhe në rënie. Midis vitit 2015 dhe 2018, janë raportuar vetëm mes 55 
dhe 43 raste të sulmeve seksuale. Numri i rasteve të raportuara vazhdimisht ka rënë 
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gjatë 5 viteve të kaluara. Rastet e sulmeve seksuale në tentativë raportohen shumë 
më pak, me një numër maksimal prej 3 rasteve të dhunës seksuale në tentativë që 
janë raportuar në vitin 2016, 1 në vitin 2017 dhe asnjë në vitin 2018. Të dhënat 
tregojnë se rastet e dhunimit dhe dhunimit në tentativë gjithashtu nuk raportohen 
aq shpesh. Në vitin 2015 janë raportuar gjithsej 31 raste të dhunimit, 28 raste në 
vitin 2016, 29 raste në vitin 2017 dhe njëjtë edhe në 2018. Këto të dhëna tregojnë 
një numër shumë të ngjashëm të rasteve të dhunimeve të raportuara gjatë viteve 
2015-2018. Ngjashëm me këtë, në vitet 2015 dhe 2016 janë raportuar6 raste të 
dhunimit në tentativë, në vitin 2017 janë raportuar 9 raste dhe në vitin 2018 janë 
raportuar 7 raste.

Problemet e vazhdueshme në lidhje me hetimin e krimeve të tilla përfshijnë 
stigmatizimin e gjerë dhe fajësimin e viktimave nga Policia e Kosovës, mungesën 
e konfidencialitetit për identitetin e viktimave, mungesën e shërbimeve të 
specializuara që çojnë në mbështetje të tepruar në mostrat dhe testet e ADN-së 
dhe mungesën e udhëzuesve dhe mekanizmave të bashkërenditjes të ngjashme me 
ato për dhunë në familje. Përmbledhja përfundon me disa rekomandime specifike 
dhe të synuara që përpiqet t’i arrijë Policia e Kosovës drejt përmirësimit të reagimit 
të tyre ndaj dhunës në familje dhe dhunës seksuale në Kosovë.
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HYRJE

Dhuna	 në	 baza	 gjinore	 (DhBGj)	mbetet	 një	 nga	 shkeljet	më	 të	 zakonshme	 të	 të	
drejtave të njeriut në të gjithë botën.1	DhBGj-ja	mund	të	marrë	shumë	forma,	duke	
përfshirë dhunën në familje, dhunën seksuale, ngacmimin seksual, martesën e 
detyruar, gjymtimin e organeve gjenitale të grave, etj.2

Të dhënat më të fundit konfirmojnë natyrën pandemike të dhunës në bazë gjinore 
edhe në Kosovë. Anketat tregojnë se 68% të grave dhe 56% të burrave në Kosovë 
kanë përjetuar ndonjë formë të dhunës në familje gjatë jetës së tyre.3 Vetëm gjatë 
vitit 2014, 41% e grave (dhe 20% e burrave) raportuan se kishin përjetuar ndonjë 
formë të dhunës në familje.4 Sidoqoftë, nivelet e raportimit të dhunës në familje 
ndryshojnë mjaft thelbësisht nga niveli aktual i incidencës. Për shembull, në vitin 
2017, janë raportuar vetëm 1269 raste të dhunës në familje në Polici,5 duke vënë 
në	pah	se	si	dhuna	në	 familje	mbetet	e	paraportuar.	Forma	të	 tjera	 të	DhBGj-së	
mbeten gjithashtu të përhapura në Kosovë, veçanërisht dhuna seksuale. Më shumë 
se 64% e grave kanë deklaruar se gjatë jetës së tyre, ato kanë përjetuar ngacmime 
seksuale.6 Sulmet seksuale dhe dhunimi gjithashtu është i përhapur, por nuk 
raportohet mjaftueshëm.7

Si	 një	 shkelje	 e	 gjerë	 e	 të	 drejtave	 të	 njeriut,	 DhBGj	 meriton	 përparësi	 të	 plotë	
institucionale. Reagimi i duhur nga të gjitha institucionet e përfshira, përfshirë edhe 
institucionet gjyqësore, jo gjyqësore dhe për të drejtat e njeriut është e rëndësisë 
së madhe për të luftuar këtë dukuri pandemike. Sidoqoftë, institucionet publike në 
Kosovë	kanë	dështuar	vazhdimisht	për	të	mbrojtur	viktimat	e	DhBGj-së.	Kjo	përfshin	
disa vdekje të dhunës në familje, lëndime të rënda trupore, dhunim, sulm seksual që 
ndodhën si rezultat i drejtpërdrejtë i dështimit institucional për të mbrojtur viktimat 

1 Sipas Konventës së Stambollit, dhuna në baza gjinore përkufizohet ose si: 1) dhunë e drejtuar kundër një 
gruaje vetëm për shkak të faktit se ajo është grua, dhe 2) dhuna që prek gratë në mënyrë disproporcio-
nale.

2  Këshilli i Evropës, Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave 
dhe dhunës në familje, 2011, në: https://rm.coe.int/168046031c

3  Rrjeti i Grave të Kosovës, Mjaft më me arsyetime: Një analizë e qëndrimeve, incidencës dhe përgjigjes 
institucionale ndaj dhunës në familje në Kosovë, 2015, në: https://womensnetwork.org/wp-content/up-
loads/2018/10/20151124105025622.pdf

4  Po aty
5  Qosaj-Mustafa dhe Morina, Qasja në drejtësi për viktimat e dhunës në baza gjinore në Kosovë: Përfundimi 

i mosndëshkimit të autorëve të krimit, 2018, në: http://www.kipred.org/repository/docs/Accessing_Jus-
tice_for_Victims_of_Gender_Based_Violence_in_Kosovo_Ending_Impunity_for_Perpetrators_820425.pdf

6  Rrjeti i Grave të Kosovës, Ngacmimi seksual në Kosovë, 2016, në:  https://womensnetwork.org/wp-con-
tent/uploads/2018/10/20160223185243349.pdf

7  Qosaj-Mustafa dhe Morina, Qasja në drejtësi për viktimat e dhunës në baza gjinore në Kosovë: Përfundimi 
i mosndëshkimit të autorëve të krimit, 2018, në: http://www.kipred.org/repository/docs/Accessing_Justice_
for_Victims_of_Gender_Based_Violence_in_Kosovo_Ending_Impunity_for_Perpetrators_820425.pdf
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ose viktimat e mundshme.  Shpesh, Policia e Kosovës është institucioni i parë që bie 
në	kontakt	me	DhBGj-të,	përfshirë	edhe	viktimat	e	dhunës	në	familje	dhe	dhunës	
seksuale. Reagimi i policisë (d.m.th. kontakti i parë i viktimës me institucionet 
publike) ose mund ta inkurajojë viktimën drejt vazhdimit të veprimeve juridike 
kundër kryesit ose mund ta dekurajojë atë dhe të detyrojë të heqë dorë nga ndjekja 
penale, ose edhe të ri-traumatizojë. Duke pranuar rëndësinë e reagimit të policisë, 
kjo përmbledhje e politikave ka për qëllim që të rishikojë në mënyrë kritike reagimin 
e policisë ndaj rasteve të dhunës në familje dhe dhunës seksuale. Hulumtimet e 
mëparshme	 kanë	 analizuar	 reagimin	 institucional	 ndaj	 DhBGj-së	 (veçanërisht	
dhunën në familje), por asnjë hulumtim i këtij lloji nuk është përqendruar në mënyrë 
të drejtpërdrejtë vetëm në reagimin e policisë.

Pyetjet specifike që do të trajtohen gjatë përmbledhjes së politikave përfshijnë: 1) 
Si reagon Policia e Kosovës ndaj rasteve të dhunës në familje dhe dhunës seksuale? 
2) A ka ndonjë ndryshim në kapacitetet e policisë në reagimin ndaj formave të 
ndryshme	të	DhBGj-së?	3)	Cilat	janë	problemet	dhe	pengesat	kryesore	të	reagimit	
të	policisë?	4)	Çfarë	ndryshimesh	në	politika	dhe/ose	ndryshime	praktike	duhet	të	
bëhen për të përmirësuar reagimin e policisë?
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METODOLOGJIA

Kjo përmbledhje zbaton disa qasje metodologjike, duke përfshirë hulumtimin 
dytësor, analizën ligjore dhe të politikave dhe intervistat me informatorët 
kryesore. Më konkretisht, përmbledhja analizon së pari legjislacionin parësor dhe 
dytësor në fuqi për të shqyrtuar kërkesat ligjore për policinë në lidhje me rastet 
e dhunës në familje dhe dhunës seksuale. Së dyti, u realizuan gjithsej 4 intervista 
me informatorë kryesorë. Pastaj, intervistat u përdorën për ti plotësuar gjetjet e 
analizave politike dhe ligjore. Të intervistuarit u zgjodhën si “informatorë kryesorë”, 
duke u përqendruar në ata zyrtarë dhe individë të cilët, bazuar në përvojën, janë 
në gjendje të japin informacionin më konkret dhe më domethënës. Për nga natyra, 
intervistat ishin gjysmë të strukturuara, me disa pyetje konkrete, por duke lënë 
hapësirë të bollshme për të anketuarit që të ofrojnë informacion shtesë. Kjo 
përmbledhje e politikave pranon rëndësinë e reagimit të shpejtë dhe të duhur të 
policisë ndaj rasteve të dhunës në familje dhe dhunës seksuale. Përmbledhja ka për 
qëllim të rishikojë në mënyrë kritike reagimin e policisë ndaj këtyre dy dukurive. Nuk 
ka hulumtim të mëparshëm që është përqendruar në mënyrë të qartë në reagimin 
e policisë, duke e bërë këtë përmbledhje të politikave një vlerë të shtuar brenda 
literaturës	për	DhBGj	në	Kosovë.	

Pyetjet specifike hulumtuese që do të trajtohen gjatë përmbledhjes së politikave 
përfshijnë: 1) Si reagon Policia e Kosovës ndaj rasteve të dhunës në familje dhe 
dhunës seksuale? 2) A ka ndonjë ndryshim në kapacitetet e policisë në reagimin ndaj 
formave	të	ndryshme	të	DhBGj-së?	3)	Cilat	janë	problemet	dhe	pengesat	kryesore	
të	reagimit	të	policisë?	4)	Çfarë	ndryshimesh	në	politika	dhe/ose	ndryshime	praktike	
duhet të bëhen për të përmirësuar reagimin e policisë? Ky studim nuk merret me 
reagimin e institucioneve të tjera, përfshirë edhe ato gjyqësore dhe jo gjyqësore. Ky 
hulumtim do të synojë disa institucione dhe organizata. Synimi specifik i hulumtimit 
do të jetë Policia e Kosovës. Përmbledhja e politikave do të vlerësojë në mënyrë 
kritike	reagimin	e	Policisë	së	Kosovës	ndaj	rasteve	të	DhBGj-së,	konkretisht	rasteve	
që lidhen me dhunën në familje dhe dhunën seksuale. Sidoqoftë, përmbledhja 
pritet që të ofrojë rekomandime konkrete se si të përmirësohet reagimi i policisë 
ndaj rasteve të dhunës në familje dhe asaj seksuale. Prandaj, objektivat indirekte 
përfshijnë	edhe	Ministrinë	e	Punëve	 të	Brendshme,	Agjencinë	për	Barazi	Gjinore	
dhe Akademinë e Policisë.
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KORNIZA LIGJORE DHE INSTITUCIONALE

Dhuna në familje

Kjo pjesë merret me përgjegjësitë ligjore dhe institucionale të Policisë së Kosovës 
lidhur me hetimin dhe luftimin e dhunës në familje.

Sipas Kodit të ri Penal të Kosovës, Policia e Kosovës është përgjegjëse për hetimin e 
të gjitha rasteve penale të dhunës në familje. Në përputhje me Kodin Penal,8 kryesi i 
veprës penale ushtron dhunë në familje çdo herë kur ushtron dhunë ose keqtrajtim 
fizik, ekonomik ose psikologjik me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër 
brenda një marrëdhënieje familjare ose kundër çdo anëtari tjetër të familjes.9 Kodi 
më tej cek se në rast të dhunës në familje, kryesit e veprave penale dënohen me 
gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.10  Përgjegjësitë e policisë specifikohen edhe 
më shumë në Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje (LMDhF).11 Sipas LMDhF-
së, Policia e Kosovës është përgjegjëse për të reaguar ndaj çdo raporti të dhunës 
në familje, kërcënimit apo çfarëdo shkeljeje të urdhrit për mbrojtje apo urdhrit 
për mbrojtje emergjente.12 Ekzistojnë tri lloje të urdhrave për mbrojtje: Urdhri për 
mbrojtje (UM), Urdhri për mbrojtje emergjente (UME) dhe Urdhri për mbrojtje të 
përkohshme emergjente (UMPE). Policia është organi kompetent për ekzekutimin 
e të gjitha këtyre masave mbrojtëse.13 UM dhe UME lëshohen nga gjykatat, kurse 
UMPE mund të lëshohet nga Policia e Kosovës jashtë orarit zyrtar të punës së 
gjykatës. Kur Policia ka baza për të besuar se është kryer një krim i dhunës në 
familje apo që është shkelur urdhri për mbrojtje, Policia e arreston kryesin e veprës 
penale.14 Gjithashtu, LMDhF parashikon që Policia e Kosovës është përgjegjëse për 
mbrojtjen e viktimës dhe parandalimin e dhunës së mëtutjeshme, përfshirë edhe 
duke: vënë në dispozicion të publikut një lidhje të posaçme telefonike për raportimin 
e	 rasteve	 të	 dhunës	 në	 familje;	 informuar	 viktimën	 për	 të	 drejtat	 e	 tij/saj,	 duke	
përfshirë	edhe	informata	të	hollësishme	rreth	urdhrave	mbrojtës;	njoftuar	viktimën	
lidhur me të gjitha shërbimet e ndihmës psikologjike, sociale dhe ligjore që janë në 
dispozicion;	njoftuar	ofruesit	përkatës	të	shërbimeve	lidhur	me	gjendjen	e	viktimës	
dhe	në	përgjithësi	për	incidentin;	siguruar	transportimin	e	viktimës	dhe	vartësve	të	
tjerë	deri	në	shtëpitë	e	shëndetit	apo	për	kontroll	mjekësor;	siguruar	transportin	e	

8  Kuvendi i Kosovës, Kodi 06/L-074, Kodi Penal i Kosovës, 2019, në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx-
?ActD=18143 

9  Po aty, Neni 248
10  Po aty.
11  Kuvendi i Kosovës, Ligji Nr. 03/L-182, Ligji për Mbrotje kundër dhunës në familje, 2010, www.assem-
bly-kosova.org/common/docs/ligjet/2010-182-eng.pdf 

12  Po aty, neni 24
13  Po aty, neni 3, paragrafi 6
14  Po aty. Neni 24
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viktimës	deri	në	vend-strehimore;	larguar	kryesin	e	veprës	penale	nga	banesa,	etj.15

Përgjegjësitë e Policisë së Kosovës specifikohen edhe më shumë në Procedurat 
Standarde për Veprim (PSV) për mbrojtje nga dhuna në familje.16 PSV-të janë 
përpiluar në vitin 2013 nën autoritetin e Koordinatorit Nacional kundër Dhunës në 
Familje	dhe	nën	udhëheqjen	e	Agjencisë	për	Barazi	Gjinore	(ABGJ).	PSV-të	synojnë	
të vendosin një sistem të bashkërenditur mirë për luftimin e dhunës në familje që 
shtrihet në të gjitha institucionet që vijnë në kontakt me viktimën dhe kryesin e 
veprës së dhunës në familje.17 Që nga implementimi i tyre, PSV-të kanë çuar në një 
bashkëpunim të shtuar ndërmjet institucioneve, dhe konsiderohen si një praktikë 
më e mirë drejt krijimit të politikave për luftimin e dhunës me bazë gjinore.18

Si të gjitha institucionet e tjera, edhe Policia e Kosovës ka marrë disa përgjegjësi 
specifike. Policia shpesh është institucioni i parë zyrtar që vjen në kontakt me 
viktimat e dhunës në familje, prandaj roli i saj është thelbësor përgjatë tërë procesit 
të hetimit të rastit, mbrojtjes së viktimës dhe ndëshkimit të kryesit të veprës. 
Zakonisht,	institucionet	që	kanë	kontaktin	e	parë	me	viktimën	janë	përgjegjëse	për	
kryerjen e intervistës identifikuese.19 Qëllimi i intervistës është për të konfirmuar 
gjendjen dhe dëshminë e viktimës. Është shumë e rëndësishme që kjo intervistë të 
mbahet në një dhomë të sigurtë dhe të rehatshme për viktimën.20 Në bazë të PSV-
së, disa prej përgjegjësive të tjera kryesore të Policisë përfshijnë: ndërhyrjen në 
skenën	e	ngjarjes	së	dhunës	në	familje;	kryerjen	e	vlerësimit	fillestar	të	rrezikut	të	
situatës dhe sigurimin e mbrojtjes emergjente për viktimën(-at), lëshimin e UMPE-
ve	 jashtë	 orarit	 të	 rregullt	 të	 punës	 së	 gjykatës;	 arrestimin	 e	 kryesit	 të	 veprës;	
ofrimin e këshillave të hollësishme lidhur me shërbimet e ndihmës psikologjike, 
sociale	dhe	ligjore	që	janë	në	dispozicion;	sigurimin	e	transportit	të	viktimës,	sipas	
nevojës;	mbrojtjen	e	dëshmitarëve	dhe	përpilimin	e	raportit;	inicimin	e	procedurave	
penale	për	vepër	penale;	ofrimin	e	sigurimit	për	viktimën,	njoftimin	e	viktimës	rreth	
gjendjes së hetimit, etj.

Prej vitit 2016, Kosova ka Strategji të re kombëtare dhe plan të veprimit për 
mbrojtje nga dhuna në familje (2016 - 2020).21 Disa objektiva dhe rezultate të 

15  Po aty. Neni 23.3.1 - 3.9
16  Agjenia	 për	 Barazi	 Gjinore,	 Procedurat	 Standarde	 për	 Veprim	 për	mbrojtje	 nga	 dhuna	 në	 familje	 në	

Kosovë, 2013. (Autorja ka përdorur kopjen fizika, sepse kopja elektronike nuk ka qenë në dispozicion 
online në kohën kur raporti është shkruar)

17  Këtu përfshihen përgjegjësitë specifike për Policinë e Kosovës, Mbrojtësit e Viktimave, Qendrat për 
Mirëqenie Sociale, prokurorinë, gjykatat, strehimoret për viktimat e dhunës në familje, institucionet arsi-
more dhe institucionet shëndetësore.

18  Intervistë me Ariana Qosaj-Mustafa, Aktiviste për të drejtat e grave dhe kryesuese e bordit të Rrjetit të 
Grave të Kosovës, gusht 2019.

19  Procedurat Standarde për Veprim, faqe 28
20  Po aty.
21  Ministria e Drejtësisë, Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit për mbrojtjen nga dhuna në familje në 

Kosovë, 2016-2020, Prishtinë, 2016
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parapara të strategjisë merren me përgjegjësitë e Policisë, përfshirë edhe rritjen 
e kapaciteteve profesionale të Policisë së Kosovës (në mesin e institucioneve të 
tjera) drejt parandalimit të dhunës në familje,22 specializimin e hetuesve policorë (në 
mesin e institucioneve të tjera), drejt procedimit të rasteve të dhunës në familje me 
urgjencë dhe kujdes më të madh,23 për të siguruar që Policia e Kosovës (sërish, në 
mesin e institucioneve të tjera) është në gjendje që ti identifikojë dhe trajtojë rastet 
e dhunës në familje profesionalisht dhe pa paragjykim.24

Sa i përket mekanizmave që merren me Dhunën në familje, Policia e Kosovës 
tashmë i ka themeluar disa. Si p.sh., Policia ka themeluar në secilën komunë Njësitin 
për hetimin e dhunës në familje, që përbëhet nga një polic dhe një police. Gjithashtu, 
Policia ka vënë në dispozicion një numër të posaçëm telefoni për raportimin e rasteve 
të dhunës në familje. Lidhja telefonike është e hapur çdo ditë prej orës 08:00 deri 
në 22:00.25

Kjo pjesë përshkruan të gjitha mekanizmat ekzistues ligjorë dhe institucional që 
janë në dispozicion të Policisë së Kosovës për identifikimin, hetimin dhe procedimin 
e rasteve të dhunës në familje. Në përmbledhje, mund të vërehet se janë disa ligje 
dhe politika të ndryshme që rregullojnë reagimin institucional të policisë ndaj rasteve 
të dhunës në familje dhe që mund ti shërbejnë Policisë së Kosovës si udhëzues.

Dhuna seksuale

Kjo pjesë merret me përgjegjësitë ligjore dhe institucionale të Policisë së Kosovës 
lidhur me hetimin dhe luftimin e dhunës seksuale.

Sipas Kapitulli XX të Kodit të ri Penal të Kosovës, Policia e Kosovës është përgjegjëse 
për hetimin e të gjitha veprave penale kundër integritetit seksual.26 Kodi Penal 
përkufizon	 veprat	 penale	 kundër	 integritetit	 seksual	 si	 dhunimi;	 shërbimet	
seksuale	 të	viktimës	së	 trafikimit;	 sulmi	seksual;	degradimi	 i	 integritetit	 seksual;	
ofrimi	 i	 materialit	 pornografik	 personave	 nën	 moshën	 gjashtëmbëdhjetë	 vjet;	
keqpërdorimi	 i	 fëmijëve	 në	 pornografi;	 nxitja	 e	 akteve	 seksuale	 me	 premtim	 të	
rrejshëm	 të	martesës;	mundësimi	 ose	 detyrimi	 në	 prostitucion;	 ofrimi	 i	 lokaleve	
për	prostitucion;	marrëdhëniet	seksuale	brenda	familjes.27 Për shkak të natyrës së 

22  Po aty. Objektivi 1.1.
23  Po aty. Objektivi 3.2.
24  Po aty. Rezultati 1.1.a
25  Rrjeti i Grave të Kosovës, Nga fjalët në vepra: Monitorimi i reagimit institucional ndaj dhunës 

me bazë gjinore në Kosovë, 2017, faqe 11, në: https://womensnetwork.org/wp-content/up-
loads/2018/10/20180312142859762.pdf

26  Kuvendi i Kosovës, Kodi 06/L-074, Kodi Penal i Kosovës, Kapitulli XX, 2019, në: https://gzk.rks-gov.net/
ActDetail.aspx?ActD=18143

27  Po aty, Kapitulli XX, nenet 227-236
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gjerë, por të pastudiuar, këtu analizohet vetëm reagimi i policisë ndaj rasteve të 
dhunimit dhe sulmit seksual.

Kodi Nr. 03/L-193 i Drejtësisë për të Mitur gjithashtu trajton disa vepra penale 
kundër integritetit seksual. Qëllimi i Kodit është të rregullojë procedurat dhe masat 
nga dhe kundër të miturve.28 Deri te neni 145, Kodi parasheh që të rriturit gjykohen 
për vepra penale të kryera kundër fëmijës, siç parashihet me Kodin Penal të Kosovës, 
për disa krime lidhur me integritetin seksual. Këtu përfshihet dhunimi,29 si dhe sulmi 
seksual.30

Brenda	Policisë	së	Kosovës	ekziston	edhe	Njësiti	i	specializuar	për	hetimin	e	rasteve	
të krimeve kundër integritetit seksual. Ky njësit i specializuar mbulon edhe rastet 
kundër integritetit seksual, përfshirë edhe dhunimin dhe sulmin seksual. Megjithatë, 
njësiti nuk i heton rastet që kanë të bëjnë me abuzimin seksual të të miturve, që 
mbulohen nga njësiti për të mitur.31 

28 Kuvendi i Kosovës, Kodi Nr. 03/L-193 i Drejtësisë për të Mitur, 2010, në: https://gzk.rks-gov.net/ActDocu-
mentDetail.aspx?ActID=18019

29  Neni 145.1.1
30  Po aty, 3.1
31  Intervistë me Policinë e Kosovës, korrik 2019
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REAGIMI INSTITUCIONAL

Dhuna në familje

Kjo pjesë shqyrton reagimin e policisë ndaj rasteve të dhunës në familje në Kosovë.
Siç u theksua në hyrje, rastet e dhunës në familje vazhdojnë të raportohen shumë pak 
në Kosovë. Të dhënat e policisë tregojnë se në mes të viteve 2009 dhe 2017, numri 
i rasteve të raportuara të dhunës në familje në Kosovë ka qenë mes 944 dhe 1269. 
Gjatë kësaj periudhe të kohës, nuk ka pasur shumë luhatje dhe ndryshime.32 Këto të 
dhëna tregojnë se dhuna në familje në Kosovë mbetet shumë pak e raportuar. Shkalla 
aktuale e incidencës të dhunës në familje shkon deri në 68% për gra dhe 56% për burra, 
që tregon se rastet e dhunës në familje raportohen rrallë në Policinë e Kosovës.33 Por, 
të dhënat e siguruara nga Policia e Kosovës tregojnë disa gjëra interesante për vitet 
2018 dhe 2019. Për herë të parë që nga viti 2009, shkalla e raportimit të dhunës në 
familje është rritur në mënyrë drastike. Në vitin 2018, janë raportuar gjithsej 1533 
raste, që shënojnë një rritje prej 20.8% krahasuar me një vit më parë dhe një rritje 
prej 25.1% krahasuar me dy vjet më parë.34 Kjo rritje nuk duket të jetë një rritje që 
ndodhi veç një herë në vitin 2018, pasi që të dhënat për gjashtë muajt e parë të vitit 
2019 tregojnë gjithashtu një rritje. Deri në qershor të vitit 2019, në Policinë e Kosovës 
janë raportuar 785 raste, duke e vazhduar kështu trendin e raportimeve të shpeshta. 
Duhet ta mbajmë në mend se shtimi i raportimit nuk tregon rritje të incidencës. 
Përkundrazi, kjo duhet të shihet si shenjë pozitive që tregon se një numër më i madh i 
viktimave po i raportojnë krimet e dhunës në familje. Shtimi i raportimit është rezultat 
i shumë faktorëve të ndërlidhur. Në këtë kanë kontribuar edhe procedurat e Policisë 
që janë bërë më të mira, më të përmirësuara dhe më të qarta. Procedurat më të 
mira dhe veprimet nga policia kanë sjellë shtim të besimit në Policinë e Kosovës dhe 
përfundimisht kanë kontribuar në rritjen e shkallës së raportimit.35 Gjithashtu, në këtë 
kanë kontribuar edhe procedurat më të mira dhe policët më të stërvitur. Megjithatë, 
nismat avokuese të disa organizatave dhe aktivistëve për të drejtat e grave kanë pasur 
ndikim të pashmangshëm dhe të drejtpërdrejtë në këtë. Protestat e shumta dhe të 
vazhdueshme, marshimet në rrugë dhe aksionet e ndryshme publike kanë kontribuar 
në ngritjen e përgjithshme të ndërgjegjësimit të viktimave të dhunës në familje 
drejt raportimit të rasteve.36 Ky presion përmes protestave publike, i kombinuar me 
presionin përmes avokimit të bazuar në dëshmi ka çuar edhe në disa ndryshime ligjore, 
32 Të dhënat e siguruara nga Policia e Kosovës, korrik 2019.
33  Rrjeti i Grave të Kosovës, Mjaft më me arsyetime: Një analizë e qëndrimeve, incidencës dhe përgjigjes 

institucionale ndaj dhunës në familje në Kosovë, 2015, në: https://womensnetwork.org/wp-content/up-
loads/2018/10/20151124105025622.pdf

34  Të dhënat e siguruara nga Policia e Kosovës, korrik 2019
35  Intervistë me Arsim Shalën, Shef i Njësitit të Dhunës në Familje në Kosovë, korrik 2019.
36  Intervistë	me	Adelina	Berishën,	Koordinatore	për	avokim	dhe	hulumtim	për	Dhunën	në	baza	gjinore	në	

Rrjetin e Grave të Kosovës, korrik 2019
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15 

viktimave  të dhunës në  familje drejt  raportimit  të  rasteve.35 Ky presion përmes protestave publike,  i 

kombinuar me presionin përmes avokimit të bazuar në dëshmi ka çuar edhe në disa ndryshime  ligjore, 

përfshirë  kriminalizimin  e  dhunës  në  familje  përmes  Kodit  të  ri  Penal  të  Kosovës.36  Këta  faktorë  të 

kombinuar kanë çuar në rritjen e raportimit të dhunës në familje. 

 

 

Tutje,  të dhënat e marra nga Policia e Kosovës konfirmojnë natyrën gjinore  të krimeve  të dhunës në 

familje. Gratë  vazhdojnë  të  përfaqësojnë  shumicën  dërrmuese  të  viktimave  të  dhunës  në  familje  në 

Kosovë, si dhe shumicën e atyre viktimave që raportojnë krimin. Siç është ilustruar në grafikun e dytë, të 

dhënat  e policisë  tregojnë  se prej  vitit  2011 deri në  2018,  79%  të  të  gjitha  rasteve  të  raportuara  të 

dhunës në familje janë raportuar nga gratë dhe vajzat.37 Për shembull, gratë kanë qenë viktima në 78.5% 

të  të gjitha  rasteve  të dhunës në  familje  të  raportuara në polici në vitin 2018 dhe 77%  të  rasteve  të 

raportuara në vitin 2017. 

                                                            
35 Intervistë me Adelina Berishën, Koordinatore për avokim dhe hulumtim për Dhunën në baza gjinore në Rrjetin e 
Grave të Kosovës, korrik 2019 
36 Po aty. 
37 Të dhënat e siguruara nga Policia e Kosovës, korrik 2019 
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Ngjashëm,  grafiku  i  tretë  tregon  gjininë  e  kryesve  të  veprave  penale  të  dhunës  në  familje.  Gjatë 

periudhës  2011  ‐  2018,  shumica  dërmuese  e  kryesve  të  veprave  të  dhunës  në  familje  kanë  qenë 

meshkuj.38 Për shembull, burrat kanë qenë kryesit në 93.4% të të gjitha rasteve të dhunës në familje të 

raportuara në polici në vitin 2018 dhe 94.2%  të  rasteve  të  raportuara në vitin 2017. Përqindjet në dy 

tabelat e fundit tregojnë se në një numër të madh të rasteve burrat janë edhe kryesit edhe abuzuesit në 

rastet  e  dhunës  në  familje.  Prandaj,  dhuna  në  familje  nuk  duhet  të  kuptohet  vetëm  si  dhunë  ndaj 

partnerit intim, por gjithashtu mund të ketë edhe formën e dhunës kundër të birit, vëllait, babait, etj. 

                                                            
38 Të dhënat e siguruara nga Policia e Kosovës, korrik 2019 
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përfshirë kriminalizimin e dhunës në familje përmes Kodit të ri Penal të Kosovës.37 
Këta faktorë të kombinuar kanë çuar në rritjen e raportimit të dhunës në familje.

Tutje, të dhënat e marra nga Policia e Kosovës konfirmojnë natyrën gjinore të 
krimeve të dhunës në familje. Gratë vazhdojnë të përfaqësojnë shumicën dërrmuese 
të viktimave të dhunës në familje në Kosovë, si dhe shumicën e atyre viktimave që 
raportojnë krimin. Siç është ilustruar në grafikun e dytë, të dhënat e policisë tregojnë 
se prej vitit 2011 deri në 2018, 79% të të gjitha rasteve të raportuara të dhunës në 
familje janë raportuar nga gratë dhe vajzat.38 Për shembull, gratë kanë qenë viktima 
në 78.5% të të gjitha rasteve të dhunës në familje të raportuara në polici në vitin 
2018 dhe 77% të rasteve të raportuara në vitin 2017.

37  Po aty.
38  Të dhënat e siguruara nga Policia e Kosovës, korrik 2019
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Siç është  thënë në pjesën e kornizës  ligjore, korniza  ligjore që ka të bëjë me dhunën në  familje është 

mjaft e gjerë, përfshirë edhe disa politika parësore dhe dytësore. Përveç kësaj, policia i nënshtrohet disa 

trajnimeve që kanë të bëjnë me dhunën në familje. Gjithashtu, përveç trajnimeve bazë që ofrohen për 

të gjithë policët, NjHDhF i nënshtrohet edhe trajnimeve shtesë.39 

Këto trajnime të kombinuara me një kornizë të qartë ligjore kanë ndikuar në përmirësimin e reagimit të 

policisë në lidhje me rastet e dhunës në familje. Viteve të fundit është vërejtur se ka pasur qartësim të 

procedurave dhe veprimeve  lidhur me dhunën në  familje nga ana e policisë.40 Për shembull, Policia e 

Kosovës i kupton më mirë detyrat dhe përgjegjësitë e saj veçanërisht në krahasim me aktorët e tjerë.41 

Krijimi, stërvitja dhe funksionimi i mirë i NjHDhF gjithashtu konsiderohet që ka qenë hap mjaft pozitiv që 

ka  ndikuar  në përmirësimin  e  reagimit  të policisë  ndaj  rasteve  të dhunës  në  familje.42   Më  parë, në 

Policinë  e  Kosovës  ka  pasur mospërputhje  në  legjislacion, mungesë  të  udhëzuesve me  shkrim  dhe 

mungesë të policisë së trajnuar mirë, si dhe mungesë të bashkërenditjes si brenda Policisë së Kosovës, 

                                                            
39 Intervista me përfaqësues të disa organizatave dhe institucioneve. 
40 Rrjeti i Grave të Kosovës, Mjaft më me arsyetime, faqe 63 
41 Po aty. 
42 Intervistë me Adelina Berishën, Koordinatore për avokim dhe hulumtim për dhunën në baza gjinore në Rrjetin e 
Grave të Kosovës. 
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Ngjashëm, grafiku i tretë tregon gjininë e kryesve të veprave penale të dhunës në 
familje. Gjatë periudhës 2011 - 2018, shumica dërmuese e kryesve të veprave të 
dhunës në familje kanë qenë meshkuj.39 Për shembull, burrat kanë qenë kryesit 
në 93.4% të të gjitha rasteve të dhunës në familje të raportuara në polici në vitin 
2018 dhe 94.2% të rasteve të raportuara në vitin 2017. Përqindjet në dy tabelat e 
fundit tregojnë se në një numër të madh të rasteve burrat janë edhe kryesit edhe 
abuzuesit në rastet e dhunës në familje. Prandaj, dhuna në familje nuk duhet të 
kuptohet vetëm si dhunë ndaj partnerit intim, por gjithashtu mund të ketë edhe 
formën e dhunës kundër të birit, vëllait, babait, etj.

Siç është thënë në pjesën e kornizës ligjore, korniza ligjore që ka të bëjë me dhunën 
në familje është mjaft e gjerë, përfshirë edhe disa politika parësore dhe dytësore. 
Përveç kësaj, policia i nënshtrohet disa trajnimeve që kanë të bëjnë me dhunën në 
familje. Gjithashtu, përveç trajnimeve bazë që ofrohen për të gjithë policët, NjHDhF 
i nënshtrohet edhe trajnimeve shtesë.40

Këto trajnime të kombinuara me një kornizë të qartë ligjore kanë ndikuar në 
përmirësimin e reagimit të policisë në lidhje me rastet e dhunës në familje. Viteve të 
fundit është vërejtur se ka pasur qartësim të procedurave dhe veprimeve lidhur me 
dhunën në familje nga ana e policisë.41 Për shembull, Policia e Kosovës i kupton më 
mirë detyrat dhe përgjegjësitë e saj veçanërisht në krahasim me aktorët e tjerë.42 
Krijimi, stërvitja dhe funksionimi i mirë i NjHDhF gjithashtu konsiderohet që ka qenë 
hap mjaft pozitiv që ka ndikuar në përmirësimin e reagimit të policisë ndaj rasteve 

39  Të dhënat e siguruara nga Policia e Kosovës, korrik 2019
40  Intervista me përfaqësues të disa organizatave dhe institucioneve.
41  Rrjeti i Grave të Kosovës, Mjaft më me arsyetime, faqe 63
42  Po aty.
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të dhunës në familje.43  Më parë, në Policinë e Kosovës ka pasur mospërputhje në 
legjislacion, mungesë të udhëzuesve me shkrim dhe mungesë të policisë së trajnuar 
mirë, si dhe mungesë të bashkërenditjes si brenda Policisë së Kosovës, po ashtu 
edhe me institucionet e tjera. Këto mangësi janë përmirësuar duke sjellë përmirësim 
të vazhdueshëm të reagimit të policisë.44

Megjithatë, gjersa reagimi i policisë ndaj dhunës në familje po përmirësohet gradualisht, 
ka ende mangësi. Hulumtimi i mëparshëm tregon se disa policë, përfshirë edhe ata 
që janë pjesë e NjHDhF mendojnë se dhuna në familje mund të jetë “në rregull” në 
situata të caktuara.45 Të dhënat gjithashtu tregojnë se policia mund të konsiderojë se 
dhuna duhet të raportohet vetëm kur është “serioze”.46 Kjo çon në atë që policët nuk e 
marrin seriozisht raportimin e dhunës që nuk përfundon me lëndime të rënda, e lëre 
më raportet e dhunës jo-fizike. Informatat tregojnë se disa policë ende përpiqen të 
pajtojnë viktimën me kryesin e veprës, gjë që është veprim që ndalohet rreptësisht 
me Konventën e Stambollit. Polici i intervistuar për qëllim të këtij hulumtimi me 
krenari rrëfeu për pajtimin e suksesshëm të disa çifteve gjatë karrierës së tij, edhe 
pse e përmendi se ishte e paligjshme dhe e rrezikshme për ta bërë atë.47

NjHDhF është i stërvitur shumë mirë në mbledhjen e dëshmive dhe në teori do të duhej 
të jetë në gjendje ti mbledhë të dhënat e nevojshme për rastet e dhunës në familje. 
Sidoqoftë, dëshmitë tregojnë se ekzistojnë disa probleme praktike. Për shembull, janë 
disa raste kur polici i caktuar në NjHDhF është në pushim ose mungon për arsye tjera. 
Kjo bën që intervista fillestare kryhet nga oficerët që nuk kanë trajnimin dhe kualifikimin 
e nevojshëm.48 Shpesh, këta policë të pastërvitur përqendrohen shumë në deklaratën 
fillestare të viktimës dhe mund ti anashkalojnë dëshmitë e tjera të rëndësishme 
rrethanore. Një problem tjetër është se NjHDhF nuk merret ekskluzivisht vetëm me 
rastet e dhunës në familje dhe shpesh janë të stërngarkuar.49 Kjo pastaj bën që NjHDhF 
shpesh i jep prioritet rasteve të plaçkitjeve dhe vrasjeve dhe vonesë të procesit të 
hetimit të rasteve të dhunës në familje. Përveç kësaj, në shumë raste, NjHDhF kanë 
mungesë të veturave, gjë që ua pamundëson atyre për të vepruar me shpejtësi të 
duhur, si dhe mungesë të mjeteve të tjera të domosdoshme si laptop dhe të një fondi 
të posaçëm për ti mbuluar shpenzimet bazë të viktimave si ujë dhe ushqim.50

43	 	Intervistë	me	Adelina	Berishën,	Koordinatore	për	avokim	dhe	hulumtim	për	dhunën	në	baza	gjinore	në	
Rrjetin e Grave të Kosovës.

44  Intervistë me Arsim Shalën, Shef i Njësitit të Dhunës në Familje në Kosovë, korrik 2019.
45  Po aty.
46  Po aty.
47  Intervistë me hetues policor që punon në rastet e krimeve kundër integritetit seksual, korrik 2019.
48  Intervistë me Ariana Qosaj-Mustafa, Aktiviste për të drejtat e grave dhe kryesuese e bordit të Rrjetit të 

Grave të Kosovës, gusht 2019
49  Po aty.
50  Policia	e	Kosovës	është	në	diskutim	e	sipër	me	Zyrën	e	Koordinatorit	Kombëtar	kundër	dhunës	në	familje	

për themelimin e një fondi të tillë. Ky fond do të jetë pjesë e Qendrave për Mirëqenie Sociale, por do të 
mund të shfrytëzohej edhe nga Policia e Kosovës.
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Përveç kësaj, sipas PSV-ve, intervista fillestare duhet të kryhet në një dhomë të ndarë 
që i jep viktimës ndjenjën e rehatisë dhe sigurisë.51 Mungesa e dhomës së ndarë mund 
të riviktimizojë viktimën dhe duhet të konsiderohet shkelje e rëndë e të drejtave të 
njeriut. Megjithatë, të dhënat tregojnë se jo të gjitha stacionet policore kanë dhoma 
të ndara për intervistimin e viktimave. Në një studim që nuk është botuar ende, të 
dhënat tregojnë se shumë stacione policore ose kanë mungesë të dhomave të ndara 
për intervistimin vetëm të viktimave të dhunës në familje ose këto dhoma janë të 
pamjaftueshme.52 Arsyeja kryesore për sigurimin e këtyre dhomave është përmendur 
mungesa e hapësirës dhe burimeve të mjaftueshme.53 Ligji për mbrojtje nga dhuna 
në familje parasheh që Policia e Kosovës është institucioni përgjegjës për lëshimin 
e Urdhrave mbrojtës të përkohshëm emergjent jashtë orarit zyrtar të gjykatës. Nga 
përvoja shihet se shumë policë nuk e dinë se ata janë përgjegjës për lëshimin e UMPE-
ve.54 Kjo u vërtetua nga numri shumë i vogël i UMPE-ve të lëshuar ndërmjet 2015-
2018, që është vetëm 6 UMPE të lëshuar nga policia në tërë Kosovën.55

Në përmbledhje, kjo pjesë tregon që reagimi i policisë ndaj rasteve të dhunës në 
familje po përmirësohet në mënyrë graduale, por të sigurtë. Presioni publik nga ana 
e aktivisteve të të drejtave të grave, trajnimi i vazhdueshëm i policisë dhe vendosja 
e procedurave të qarta për trajtimin e dhunës në familje po kontribuojnë në këtë 
përmirësim. Ky përmirësim ilustrohet me rritjen e ndjeshmërisë dhe bashkërenditjes 
ndërmjet Policisë së Kosovës dhe institucioneve të tjera. Shkalla më e lartë e 
raportimit të rasteve të dhunës në familje është rezultat i drejtpërdrejtë i këtyre 
përmirësimeve. Përkundër kësaj, kjo pjesë gjithashtu vuri në pah disa probleme 
dhe mangësi të Policisë së Kosovës, e cila duhet të përmirësohet për të siguruar 
mbrojtjen e duhur viktimave të dhunës në familje në Kosovë.

Dhuna seksuale

Kjo pjesë shqyrton reagimin e policisë ndaj rasteve të dhunimit dhe sulmit seksual 
në Kosovë.
Momentalisht, nuk ka të dhëna të besueshme për rastet e dhunës seksuale në 
Kosovë. Të dhënat e vetme në dispozicion janë ato nga Policia e Kosovës, që tregojnë 
numrin e njerëzve që i kanë raportuar këto vepra. Siç paraqitet në grafikun e katërtë, 
numri i rasteve të sulmit seksual dhe sulmit seksual në tentativë në Kosovë është 
51  Agjencia	 për	Barazi	 Gjinore,	 Procedurat	 standarde	 për	 veprim	për	mbrojtje	 nga	 dhuna	 në	 familje	 në	

Kosovë, faqe 28, 2013.
52  Qosaj-Mustafa dhe Morina, Vlerësimi i zbatimit të Procedurave Standarde për Veprim për mbrojtje nga 

dhuna në familje, së shpejti, 2019.
53  Intervistë me hetues të Policisë së Kosovës
54  Intervistë me Ariana Qosaj Mustafa, Aktiviste për të drejtat e grave dhe kryetare e bordit të Rrjetit të 

Grave të Kosovës, gusht 2019
55  Qosaj-Mustafa dhe Morina, Qasja në drejtësi për viktimat e dhunës në baza gjinore në Kosovë: Për-

fundimi i mosndëshkimit të autorëve të krimit, 2018, në: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/access-
ing_justice_for_victims_of_gender_based_violence_in_kosovo_eng.pdf
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Dhuna seksuale 
 

Kjo pjesë shqyrton reagimin e policisë ndaj rasteve të dhunimit dhe sulmit seksual në Kosovë. 

Momentalisht, nuk  ka  të dhëna  të besueshme për  rastet e dhunës  seksuale në Kosovë. Të dhënat e 

vetme në dispozicion janë ato nga Policia e Kosovës, që tregojnë numrin e njerëzve që i kanë raportuar 

këto vepra. Siç paraqitet në grafikun e katërtë, numri  i rasteve të sulmit seksual dhe sulmit seksual në 

tentativë në Kosovë është relativisht i vogël. Midis viteve 2015 dhe 2018, janë raportuar vetëm mes 55 

dhe 43 raste të sulmeve seksuale. Numri  i rasteve të raportuara vazhdimisht ka rënë gjatë 5 viteve të 

kaluara. Rastet e sulmeve seksuale në tentativë raportohen shumë më pak, me një numër maksimal prej 

3 rasteve të dhunës seksuale në tentativë që janë raportuar në vitin 2016, 1 në vitin 2017 dhe asnjë në 

vitin 2018. 

 

 

Të dhënat tregojnë se rastet e dhunimit dhe dhunimit në tentativë gjithashtu nuk raportohen shpesh. 

Në vitin 2015 gjithsej janë raportuar 31 raste të dhunimit, 28 raste në vitin 2016, 29 raste në vitin 2017 

dhe njëjtë në vitin 2018. Këto të dhëna tregojnë një numër shumë të ngjashëm të rasteve të dhunimeve 

të raportuara gjatë viteve 2015‐2018. Ngjashëm me këtë, në vitet 2015 dhe 2016 janë raportuar 6 raste 

të dhunimit në tentativë, në vitin 2017 janë raportuar9 raste dhe në vitin 2018 janë raportuar 7 raste. 
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Grafiku 4. Rastet e sulmit seksual dhe sulmit seksual në 
tentativë të raportuara në Policinë e Kosovës 2015 ‐ 2018
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relativisht i vogël. Midis viteve 2015 dhe 2018, janë raportuar vetëm mes 55 dhe 43 
raste të sulmeve seksuale. Numri i rasteve të raportuara vazhdimisht ka rënë gjatë 
5 viteve të kaluara. Rastet e sulmeve seksuale në tentativë raportohen shumë më 
pak, me një numër maksimal prej 3 rasteve të dhunës seksuale në tentativë që janë 
raportuar në vitin 2016, 1 në vitin 2017 dhe asnjë në vitin 2018.

Të dhënat tregojnë se rastet e dhunimit dhe dhunimit në tentativë gjithashtu nuk 
raportohen shpesh. Në vitin 2015 gjithsej janë raportuar 31 raste të dhunimit, 28 raste 
në vitin 2016, 29 raste në vitin 2017 dhe njëjtë në vitin 2018. Këto të dhëna tregojnë një 
numër shumë të ngjashëm të rasteve të dhunimeve të raportuara gjatë viteve 2015-
2018. Ngjashëm me këtë, në vitet 2015 dhe 2016 janë raportuar 6 raste të dhunimit në 
tentativë, në vitin 2017 janë raportuar 9 raste dhe në vitin 2018 janë raportuar 7 raste.
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Nëse përqendrohemi vetëm në numrat e  raportuar, mund  të  fitojmë përshtypjen e gabuar  se dhuna 

seksuale  nuk  është  problem  aq  i madh  sa  dhuna  në  familje. Megjithatë,  aktivistët  dhe  hulumtuesit 

njëzëri pajtohen se dhuna seksuale vazhdon dukshëm të mos raportohet në Kosovë.55 Dhuna seksuale 

nuk raportohet shumë për disa arsye përfshirë edhe fajësimin e përgjithshëm të viktimës nga shoqëria, 

frikën nga stigmatizimi dhe pajtimin  financiar  jashtë‐institucional në mes të  familjeve.56 Niveli shumë  i 

ultë  i  besimit  në  institucione,  veçanërisht  në  Policinë  e  Kosovës  i  kontribuon  shkallës  së  ultë  të 

raportimit.57 

Gjersa të gjitha institucionet e përfshira në hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve të dhunës seksuale 

luajnë  rolin  e  tyre,  Policia  e  Kosovës  ka  një  rol  shumë  të  posaçëm.  Shpesh,  Policia  e  Kosovës  është 

institucioni  i  parë  që  vjen  në  kontakt me  viktimën  e  dhunimit  dhe  të  abuzimit  seksual. Një  qasje  e 

pamatur e fajësimit të viktimës mund të çojë në traumatizimin e mëtejmë të viktimës dhe dekurajimin e 

tyre  për  të  kërkuar  drejtësi  institucionale.  Të  dhënat  tregojnë  se  policia  nuk  është  e  stërvitur 

mjaftueshëm  për  tu  marrë  me  rastet  e  dhunës  seksuale,  veçanërisht  në  aspektin  e  shmangies  së 

                                                            
55 Intervistat me Adelina Berishën dhe Ariana Qosaj Mustafën 
56 Qosaj‐Mustafa dhe Morina, Qasja në drejtësi, faqe 36. 
57 Kjo mungesë e besimit është përkeqësuar në 2018‐n, kur u bë publik rasti i një polici që kishte dhunuar një 
tinejxhere. Vajza, e cila ishte e mitur, raportoi në Polici se ishte duke u abuzuar seksualisht nga mësuesi i saj. Polici 
përgjegjës për rastin vazhdoi ta abuzonte seksualisht atë dhe e kërcënoi për një kohë të gjatë. Kur rasti u bë publik, 
nxiti protesta dhe thirrje të shumta të publikut. Për më shumë, shihni: Radio Free Europe, Radio Liberty, "Kosovars 
Call for Justice in Case of Teen Rape, Allegedly by Police Officer, 2018, at: https://www.rferl.org/a/kosovars‐call‐
for‐justice‐in‐case‐of‐teen‐rape‐allegedly‐by‐police‐officer/29757747.html 
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Nëse përqendrohemi vetëm në numrat e raportuar, mund të fitojmë përshtypjen 
e gabuar se dhuna seksuale nuk është problem aq i madh sa dhuna në familje. 
Megjithatë, aktivistët dhe hulumtuesit njëzëri pajtohen se dhuna seksuale vazhdon 
dukshëm të mos raportohet në Kosovë.56 Dhuna seksuale nuk raportohet shumë për 
disa arsye përfshirë edhe fajësimin e përgjithshëm të viktimës nga shoqëria, frikën 
nga stigmatizimi dhe pajtimin financiar jashtë-institucional në mes të familjeve.57 
Niveli shumë i ultë i besimit në institucione, veçanërisht në Policinë e Kosovës i 
kontribuon shkallës së ultë të raportimit.58

Gjersa të gjitha institucionet e përfshira në hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve 
të dhunës seksuale luajnë rolin e tyre, Policia e Kosovës ka një rol shumë të posaçëm. 
Shpesh, Policia e Kosovës është institucioni i parë që vjen në kontakt me viktimën 
e dhunimit dhe të abuzimit seksual. Një qasje e pamatur e fajësimit të viktimës 
mund të çojë në traumatizimin e mëtejmë të viktimës dhe dekurajimin e tyre për të 
kërkuar drejtësi institucionale. Të dhënat tregojnë se policia nuk është e stërvitur 
mjaftueshëm për tu marrë me rastet e dhunës seksuale, veçanërisht në aspektin 
e shmangies së traumatizimit të sërishëm, ruajtjen dhe përdorimin e dëshmive të 
mjekësisë ligjore, si dhe për të pasur qasje që vë në qendër viktimën.59  

Policët e Policisë së Kosovës hapur kanë theksuar dy probleme. Problemi i parë 
përfshin mungesën e konfidencialitetit, sepse informatat për viktimat e dhunës 
seksuale rrjedhin në shtyp përmes Policisë së Kosovës. I dyti përfshin qasjen e 
fajësimit të drejtpërdrejtë të viktimës, duke e fajësuar vetë viktimën për dhunën. 
Një polic i intervistuar tha se “Kemi shumë meshkuj dhe femra të përdala. Nëse nuk 
luaj me karakter, askush nuk mund ta keqpërdorë atë, Por nëse tregohem i luhatshëm, 
njerëzit mund ta keqpërdorin atë.60

Aktivistët e kanë vënë në pah stigmatizimin ekzistues social për raportimin e rasteve 
të dhunës seksuale si arsyen thelbësore për mungesën e raportimit. Mungesa e 
trajnimit për institucione, përfshirë edhe në Policinë e Kosovës, për të pasur qasje 
të ndjeshme gjatë punës me viktimat e dhunës seksuale ka për tendencë të çojë 
drejt fajësimit të viktimës.61 Përveç kësaj, dëshmia kryesore në rastet e dhunimit 
dhe sulmit seksual vazhdon të mbetet mostra dhe testet e ADN-së duke i detyruar 
56  Intervistat	me	Adelina	Berishën	dhe	Ariana	Qosaj	Mustafën
57  Qosaj-Mustafa dhe Morina, Qasja në drejtësi, faqe 36.
58  Kjo mungesë e besimit është përkeqësuar në 2018-n, kur u bë publik rasti i një polici që kishte dhunuar një 
tinejxhere.	Vajza,	e	cila	ishte	e	mitur,	raportoi	në	Polici	se	ishte	duke	u	abuzuar	seksualisht	nga	mësuesi	i	
saj. Polici përgjegjës për rastin vazhdoi ta abuzonte seksualisht atë dhe e kërcënoi për një kohë të gjatë. Kur 
rasti	u	bë	publik,	nxiti	protesta	dhe	thirrje	të	shumta	të	publikut.	Për	më	shumë,	shihni:	Radio	Free	Europe,	
Radio Liberty, “Kosovars Call for Justice in Case of Teen Rape, Allegedly by Police Officer, 2018, at: https://
www.rferl.org/a/kosovars-call-for-justice-in-case-of-teen-rape-allegedly-by-police-officer/29757747.html 

59  Qosaj-Mustafa dhe Morina, Qasja në drejtësi, faqe 36.
60  Intervistë me hetues policor që punon në rastet e krimeve kundër integritetit seksual, korrik 2019.
61  Intervistë	me	Adelina	Berishën,	koordinatore	për	hulumtim	dhe	avokim	mbi	dhunën	në	baza	gjinore
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viktimat për të raportuar krimin brenda 72 orëve prej kur ka ndodhur rasti me 
parakusht që nuk kanë bërë dush.62 Shumë viktima të krimeve seksuale nuk ndjehen 
të gatshme për ta raportuar krimin menjëherë dhe mund të anojnë kah bërja dush 
sapo të ketë ndodhur krimi. Kosova ka mungesë të qendrave të specializuara si 
Qendrave të krizës për viktimat e dhunimit, ku mund të ruhen dëshmitë deri atëherë 
kur viktima të vendosë për ta raportuar krimin.63 Për shkak të mungesës së qendrave 
të tilla, i tërë hetimi i krimeve seksuale nga Policia e Kosovës bazohet në idenë se 
viktima duhet të raportojë krimin menjëherë, gjë që ndodh rrallë.

Përveç kësaj, shumë policë vazhdojnë të mos e marrin dhunën seksuale seriozisht.64 
Rrjeti i Grave të Kosovës ka raportuar për një rast kur policët me shaka kanë rrëfyer 
për një grua që ka raportuar faktin se dikush ia kishte futur duart në rrugë, duke 
thënë se iu dukej qesharake që dikush kishte raportuar rast të tillë të lehtë.65 RrGK-
ja gjithashtu kishte monitoruar një rast kur policët vazhdimisht e kishin pyetur 
viktimën nëse ishte e virgjër, nëse kishte ndjerë kënaqësi sadopak gjatë dhunimit 
dhe çka kërkonte ajo në shtëpinë e një të panjohuri.66

Në përmbledhje, kjo pjesë tregon që reagimi i policisë ndaj rasteve të dhunës 
seksuale është dhe vazhdon të mbetet i mangët. Ka mungesë të procedurave të 
brendshme dhe të jashtme të bashkërenditjes, si dhe mungesë të ndjeshmërisë kur 
trajtohen rastet e viktimave të dhunës seksuale. Stigmatizimi, fajësimi i viktimës 
dhe mungesa e konfidencialitetit vazhdojnë të jenë të përhapura brenda vetë 
Policisë së Kosovës, duke çuar te shkalla vazhdimisht e ultë e raportimit. Për shkak 
të mungesës së shërbimeve të specializuara, mbështetja e tepërt në raportimin e 
menjëhershëm sjell te të dhënat e pakta për hetim të suksesshëm të rasteve të 
dhunës seksuale.

62  Intervistë me hetues policor që punon në rastet e krimeve kundër integritetit seksual, korrik 2019.
63  Qosaj-Mustafa dhe Morina, Qasja në drejtësi, faqe 38.
64  Rrjeti i Grave të Kosovës, Nga fjalët në vepra, faqe 13
65  Po aty.
66  Po aty.
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PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET

Kjo përmbledhje e politikave ka konfirmuar natyrën pandemike, por edhe të 
raportimit në shkallë të ultë të dhunës në familje dhe asaj seksuale në Kosovë. Po 
ashtu, ka vënë në pah se në përgjithësi Policia e Kosovës vazhdon të ballafaqohet 
me probleme të përhapura në hetimin e krimeve të dhunës në bazë gjinore. Kjo 
përmbledhja përfundon se ndërsa reagimi i Policisë së Kosovës ndaj dhunës në 
familje vazhdon të përballet me shumë sfida, gradualisht, por në mënyrë të sigurtë 
është përmirësuar gjatë dekadës së fundit. Sfidat e vazhdueshme të theksuara në 
këtë përmbledhje përfshijnë përpjekjet e Policisë së Kosovës për pajtim, mungesë 
të hapësirave të sigurta për intervistim për viktimat e dhunës në familje, lëshim 
në numër të vogël të UMPE-ve jashtë orarit të rregullt të punës të gjykatës. 
Sidoqoftë, disa faktorë kanë kontribuar në përmirësimin e reagimit ndaj dhunës në 
familje. Presioni nga aktivistët për të drejtat e grave, një varg i qartë i procedurave 
dhe besimi i shtuar në Policinë e Kosovës kanë kontribuar në rritjen e raportimit 
gjatë dy viteve të fundit. Në anën tjetër, në dekadën e fundit, reagimi ndaj dhunës 
seksuale nuk ka shënuar pothuajse fare përmirësim. Në përmbledhje u vu në pah 
se dhuna seksuale mbetet e raportuar në numër jashtëzakonisht të ultë, por nivelet 
aktuale të raportimit vazhdojnë të jenë të ulëta, madje edhe në rënie. Problemet 
e vazhdueshme në lidhje me hetimin e krimeve të tilla përfshijnë stigmatizimin e 
gjerë dhe fajësimin e viktimave nga Policia e Kosovës, mungesën e konfidencialitetit 
për identitetin e viktimave, mungesën e shërbimeve të specializuara që çojnë në 
mbështetje të tepruar në mostrat dhe testet e ADN-së dhe mungesën e udhëzuesve 
dhe mekanizmave të bashkërenditjes të ngjashme me ato të dhunës në familje.

Gjetjet e këtij raportimi vënë në pah disa rekomandime për Policinë e Kosovës për të 
përmirësuar reagimin ndaj rasteve të dhunës në familje dhe asaj seksuale.

Rekomandimet për dhunën në familje:

•	 Të	sigurojë	që	të	gjithë	policët,	përtej	NjHDhF,	të	dinë	se	pajtimi	në	mes	të	viktimës	
dhe kryesit të veprës është tërësisht jashtë fushës së përgjegjësisë të Policisë së 
Kosovës.

•	 Të	hartojë	dhe	zbatojë	masa	dhe	ndëshkime	të	rënda	disiplinore	ndaj	policëve	që	
përfshihen në pajtim, përfshirë edhe pezullimin e përhershëm.

•	 Kjo	përmbledhje	tregon	se	jo	të	gjitha	stacionet	policore	kanë	dhoma	të	ndara	për	
intervistim të viktimave të dhunës në familje, edhe pse kjo është kërkesë e rreptë 
sipas PSV-së. Policia e Kosovës duhet urgjentisht të sigurojë që çdo stacion 
policor ka dhomë të ndarë për intervistimin e viktimave të dhunës në familje.

•	 Ti	parashtrohet	kërkesa	Ministrisë	së	Punëve	 të	Brendshme	dhe	Ministrisë	së	
Financave	për	një	 linjë	 të	ndarë	buxhetore	për	kostot	emergjente	për	viktimat	
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e	dhunës	në	 familje.	Ky	buxhet	mund	 të	përdoret	për	nevoja	emergjente	duke	
përfshirë ushqim, pije dhe veshmbathja.

•	 Policët	që	punojnë	në	NjHDhF	duhet	të	lirohen	nga	puna	në	të	gjitha	krimet	e	tjera	
për t’ju dhënë prioritet të duhur rasteve të dhunës në familje.

•	 Ministria	e	Financave	dhe	Ministria	e	Punëve	të	Brendshme	duhet	të	sigurojnë	që	
çdo NjHDhF të ketë veturën e vet për të pasur mundësi për të arritur në vend të 
ngjarjes me kohë.

•	 Jo	vetëm	policët	e	NjHDhF,	por	edhe	të	gjithë	policët	e	tjerë	duhet	të	trajnohet	për	
përgjegjësitë e tyre sipas LMDhF dhe PSV-së. Këto trajnime duhet të përqendrohen 
edhe në lëshimin e UMPE-ve jashtë orarit zyrtar të rregullt të gjykatës.

•	 Organizatat	 ndërkombëtare	 donatore	 duhet	 të	 vazhdojnë	 të	 financojnë	
hulumtime të rregullta të shkallës së gjerë mbi dhunën në familje. Hulumtimet 
e tilla ilustrojnë shtrirjen e incidenceve të dhunës në familje përtej shkallës së 
raportuar në polici, vënë në dukje rrjedhat dhe problemet, sfidat dhe mangësitë 
me të cilat përballen institucionet.

Rekomandimet për dhunën seksuale:

•	 Të	 hartohen	 udhëzues	 për	 bashkërenditje	 për	 të	 përmirësuar	 bashkërenditjen	
si brenda Policisë së Kosovës, po ashtu edhe me institucionet e tjera lidhur me 
rastet e dhunës seksuale. PSV-të ekzistuese për dhunën në familje mund të 
shërbejnë si shembull shumë i mirë si të hulumtohen, hartohen, konsultohen dhe 
finalizohen këta udhëzues për bashkërenditje.

•	 Të	sigurojnë	që	të	gjithë	policët	janë	të	stërvitur	për	të	bërë	intervista	me	viktima	të	
sulmit seksual duke treguar ndjeshmëri ndaj gjinisë, në rast se bije në kontakt me 
viktimën. Këto stërvitje duhet të mbulojnë teknikat e intevistimit me ndjeshmëri 
ndaj gjinisë, të shmangin traumatizimin e sërishëm, stigmatizimin dhe fajësimin 
e viktimave.67

•	 Të	hartojë	dhe	zbatojë	ndëshkim	 të	 rëndë	ndaj	policëve	që	 fajësojnë	viktimën,	
përfshirë edhe pezullimin e përhershëm.

•	 Të	sigurojë	që	të	gjithë	policët	janë	të	vetëdijshëm	sa	është	e	rëndësishme	që	të	
mbahet i fshehtë identiteti i viktimës së dhunës seksuale. Përveç kësaj, të hartojë 
ndëshkime	të	rënda	për	ata	policë	që	nxjerrin	në	shesh	emrin(-at)	e	viktimave	të	
dhunës seksuale.

•	 Organizatat	 ndërkombëtare	 donatore	 duhet	 të	 vazhdojnë	 financimin	 e	
hulumtimeve të thella rreth dhunës seksuale, në veçanti duke u përqendruar në 
rastet aktuale dhe reagimin institucional. Kjo përmbledhje e politikave shfaqi disa 
prej problemeve të mëdha me të cilat përballet Policia e Kosovës, por nevojitet 
hulumtim edhe më i thellë.

67  Siç u theksua në raport, vetëm policia e specializuar duhet të intervistojë viktimat e dhunës seksuale. 
Sidoqoftë, përvoja në Kosovë tregon se shpesh kontakti / intervista e parë me viktimat është kryer nga 
policë të pa specializuar të cilëve u mungonte njohuri për teknikat e intervistimit me ndjeshmëri gjinore. 
Prandaj, ne po rekomandojmë që të gjithë oficerët e policisë t’i nënshtrohen trajnimeve themelore mbi 
ndjeshmërinë gjinore në mënyrë që të shmangin një kontakt të parë traumatizues. 



26 Dhuna në baza gjinore në Kosovë: Shqyrtim kritik i reagimit të policisë

LITERATURA

Agjencia për barazi gjinore, Procedurat standarde për veprim për mbrojtje nga 
dhuna në familje në Kosovë, 2013.

Kuvendi i Kosovës, Kodi Nr. 03/L-193 i Drejtësisë për të mitur, 2010, në: www.
kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-193-eng.pdf 

Kuvendi i Kosovës, Kodi Nr. 06/L-074, Kodi Penal i Kosovës, 2019, në: https://gzk.
rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18413	

Kuvendi i Kosovës, Kodi Nr.  06/L-074, Kodi Penal i Kosovës, Kapitulli XX, 2019, në: 
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18413

Kuvendi i Kosovës, Ligji Nr. 03/L-182 për Mbrojtje nga dhuna në familje, 2010, www.
assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2010-182-eng.pdf

Këshilli i Evropës, Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e 
dhunës kundër grave dhe dhunës në familje, 2011, në https://rm.coe.int/168046031c 

Rrjeti i Grave të Kosovës, Nga fjalët në vepra: Monitorimi i reagimit institucional ndaj 
dhunës me bazë gjinore në Kosovë, 2017, faqe 11, në: https://womensnetwork.org/
wp-content/uploads/2018/10/20180312142859762.pdf

Rrjeti i Grave të Kosovës, Mjaft më me arsyetime: Një analizë e qëndrimeve, incidencës 
dhe përgjigjes institucionale ndaj dhunës në familje në Kosovë, 2015, në: https://
womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/10/20151124105025622.pdf 

Rrjeti i Grave të Kosovës, Ngacmimi seksual në Kosovë, 2016, në: https://
womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/10/20160223185243349.pdf

Ministria e Drejtësisë, Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit për Mbrojtje nga 
diskriminimi, 2016-2020, Prishtinë, 2016

Qosaj-Mustafa dhe Morina, Qasja në drejtësi për viktimat e dhunës në baza gjinore 
në Kosovë: Përfundimi i mosndëshkimit të autorëve të krimit, 2018, në: http://www.
kipred.org/repository/docs/Accessing_Justice_for_Victims_of_Gender_Based_
Violence_in_Kosovo_Ending_Impunity_for_Perpetrators_820425.pdf 






