
Kjo fletëpalosje u mundësua me përkrahjen bujare të popullit 
amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për 

Zhvillim Ndërkombëtar – USAID.

Përmbajtja është përgjegjësi e Qendrës Kosovare për Studime 
Gjinore dhe nuk pasqyron doemos pikëpamjen e USAID apo 

qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Projekti “Përfaqësimi gjinor në shoqërinë civile dhe sektorin 
privat” zbatohet nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore, 
përmes programit Angazhimi për Barazi – E4E, i financuar 

nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim 
Ndërkombëtar – USAID dhe i realizuar nga Qendra e 

Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC.

KORNIZA LIGJORE NË KOSOVË

Kushtetuta

“Sjellje e padëshirueshme seksuale siç është kontakti fizik dhe 
afrimi, vërejtjet me ngjyresa seksuale, shfaqja e pornografisë dhe 
kërkesave seksuale, qoftë me fjalë apo me veprime.”

Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi

“...kur një sjellje e padëshirueshme (që përfshin por, nuk kufizohet në 
sjellje të natyrës së padëshirueshme seksuale dhe/apo psikologjike, 
që ka për qëllim apo pasojë shkeljen e dinjitetit të personit dhe 
krijimin e ambientit frikësues, armiqësor, degradues, nënçmues apo 
fyes) mbi bazat e përcaktuara në nenin një (1) të këtij Ligji.”

Kodi Penal i Kosovës

 “...një sjellje të vëmendjes së vazhdueshme dhe të padëshirueshme 
ose komunikon me qëllim të ngacmimit, frikësimit, lëndimit, 
dëmtimit të pasurisë apo vrasjes së personit tjetër ose fëmijëve të tij, 
familjes, të afërmve apo kafshëve shtëpiake ose kushdo që vë tjetrin 
nën vëzhgim me qëllim të ngacmimit, frikësimit, lëndimit, dëmtimit 
të pasurisë apo vrasjes së personit tjetër ose fëmijëve të tij, familjes, 
të afërmve apo kafshëve shtëpiake; dhe gjatë këtyre veprimeve vë 
atë person nën frikë të arsyeshme nga vdekja, lëndimi i rëndë 
trupor, dëmtimi i rëndë i pasurisë ose nën shqetësim të madh 
emocional [...] [duke përfshirë]përcjelljen apo qëndrimin në pritje; 
shfaqjen e vazhdueshme te shtëpia, shkolla, puna apo qendra 
rekreative; përsëritjen e thirrjeve telefonike; dërgimin apo lënien e 
porosive; dërgimin e mesazheve telefonike, letrave postare apo 
postës elektronike; ose lënien apo dërgimin e dhuratave të 
padëshiruara apo të gjësendeve tjera.”

Ligji për Barazinë Gjinore

“...çfarëdo forme të sjelljes së padëshiruar verbale, jo verbale, apo 
fizike me natyrë seksuale, me qëllim apo pasojë prekjen apo 
shkeljen e dinjitetit të një personi, dhe për të krijuar një mjedis 
frikësues, armiqësor, degradues, poshtërues apo fyes.”

Ligji i Punës i Kosovës 

Ndalon diskriminimin në raport me punësimin dhe ushtrimin e 
profesionit kur fjala është për rekrutimin, trajnimin, ngritjen në 
detyrë, termat dhe kushtet e punësimit, duke përfshirë masat 
disiplinore, marrëdhëniet kontraktuale dhe marrëdhëniet e punës.

Ligji për Rendin dhe Qetësinë Publike 

Nuk e përkufizon ngacmimin seksual, por e konsideron si 
kundravajje kur dikush: në vend publik përdor fjalë ofenduese, me 
qëllim që të provokoj prishjen e rendit dhe qetësisë publike

NGACMIMI
SEKSUAL 
NË VENDIN 
E PUNËS 



FORMAT E NGACMIMIT SEKSUAL

Definimi i formave të ngacmimit seksual:
Ngacmimi verbal - komente, shaka, pyetje provokuese, komente 
të natyrës seksuale, shprehje fyese, epitete poshtëruese, 
formulime nënçmuese ose shpërdorime tjera verbale.
Ngacmimi joverbal - gjeste provokuese me lëvizje dhe prekje 
provokuese të pjesëve të ndryshme të trupit të personit që 
provokon ndaj trupit të personit tjetër.
Ngacmimi vizual - ekspozim të reklamave, fotografive dhe 
shenjave pornografike, vizatime ose komente seksuale për 
veshjen, stolitë apo trupin e një individi.
Ngacmimi psikologjik - ftesa për intimitet fizik seksual. Presione 
për të pranuar ftesa shoqërore, për takime private dhe lidhje 
seksuale, pyetje, hetime apo diskutime për aktivitetet seksuale.
Ngacmimi fizik - prekje fizike, puthje, përkëdhelje dhe fërkim të trupit.

Ngacmimi përfshin çdo formë të sjelljes që ka për qëllim, ose që 
paraqet, cenimin e dinjitetit personal, apo krijon atmosferë 
frikësuese, armiqësore, degraduese, poshtëruese dhe sulmuese në 
vendin e punës. Ngacmim konsiderohet edhe ofendimi i shkaktuar 
pa qëllim. Në përgjithësi, ngacmimet seksuale paraqiten me akte që 
përsëriten në disa rrethana, por po ashtu edhe një akt i vetëm mund 
të konsiderohet si ngacmim seksual.
Në bazë të analizës së një numri të politikave për ngacmimin seksual 
ne vendin e punës, në korporata dhe institucione publike në vende të 
ndryshme të botës, punonjësve nuk iu lejohen sjelljet e përkufizuara 
si më poshtë:

Komente për pamjen;
Fjalë degraduese/ofenduese seksuale, për të përshkruar individin;
Sjellje të tjera verbale dhe fizike të natyrës seksuale;
Përdorim të materialeve pornografike;
Vëmendje seksuale të imponuar;
Komente për trupin e individit/individëve;
Paraqitje të objekteve dhe vizatimeve të karakterit seksual në 
vendin e punës;
Përdorim të fjalëve të pamoralshme;
Shtytje për ngacmime seksuale;
Kërkesë për seks si kushtëzim për pozitë më të lartë apo për 
përfitime tjera;
Presion i vazhdueshëm ose kërkesë për qëllime seksuale;
Prekje e individit, shtrëngim, përqafim dhe fërkim të vazhdueshëm 
me trupin e punëtorit tjetër, ose prekje e rrobave të tyre;
Kërkim dhe këmbëngulje për qëllime seksuale, të përcjella me 
kërcënime ose kushtëzime të dukshme lidhur me vendin e punës;
Dërgimi i letrave ngacmuese, duke përfshirë edhe letrat 
elektronike (email);
Thirrjet telefonike ngacmuese dhe shqetësuese, duke përfshirë 
edhe mesazhet SMS nëpërmjet telefonave mobil;

Kërkesë e tërthortë për qëllime seksuale;
Gjuhë ose veprime vulgare apo imorale;
Ekspozimi i pikturave, vizatimeve, fotografive ose objekteve që 
janë fyese ose nxitëse nga natyra seksuale;
Ngacmime fyese seksuale gojore duke përfshirë fjalë, pyetje, 
ngacmime, njollosje të dikujt ose sugjerime jo të drejtpërdrejta;
Shaka ose komente të papërshtatshme në lidhje me 
karakteristikat specifike gjinore;
Shikimi, printimi, transmetimi dhe shpërndarja e materialeve 
fyese seksuale në një kompjuter në vendin e punës;
Ftesa të shoqëruara me premtime të kompensimit, kërcënime apo 
presione të tjera;
Paraqitja jo e drejtë e punës së dikujt apo vlerësimi jo i drejtë i punës 
së dikujt, mohimi i trajnimeve apo promovimit, mohimi i qasjes 
ndaj çdo mundësie tjetër akademike apo punësimi për shkak të 
refuzimit të favoreve të natyrës seksuale të definuara më sipër.

ÇFARË DUHET TË BËNI NËSE JU JENI VIKTIMË

Bëjani me dije personit që ju pengon se duhet ta ndërpresë një 
praktikë të tillë, sepse të bërit sikur nuk po ndodh asgjë nuk është 
zgjidhje;
Merrni shënime duke përfshirë datën për incidente të ndryshme 
dhe dëshmitarët;
Bëjani me dije mbikëqyrësit/es nëse ngacmuesi/ja vazhdon 
ngacmimin tuaj (është e preferuar me shkrim), dhe kërkoni që 
ngacmuesit/es t`i ndalohet sjellja e tij;
Bisedoni me kolegët me të cilët keni besim. Mos qëndroni vetëm 
me hallin tuaj, ju mund të ndihmoheni;
Informohuni nga organizatat e specializuara (OJQ-të), të cilat 
mund t'iu japin këshilla dhe ndihmë në rastin e ngacmimit 
seksual;
Çdo person ka të drejtë t'i raportojë shkeljet për të cilat beson se 
kanë të bëjnë me këtë politikë;
Çdo person që është në dijeni se është bërë shkelje e kësaj politike 
ka për detyrë t`i raportojë ato tek punonjësi/ja kompetent/e;
Ju gjithashtu keni mundësinë të parashtroni kërkesë në 
komisionin e ankesave pranë organit në të cilin punoni. Nëse ju 
përcaktoheni për këtë formë, ju keni të drejtë të jeni të shoqëruar 
nga një person që ju e caktoni;
Të gjithë ata që janë të përfshirë në procedurat tuaja të ankesës 
janë të detyruar të ruajnë konfidencialitetin e identitetit të të gjitha 
palëve të përfshira;
Personi që bën një raportim të rremë shkakton shkelje disiplinore;
Garantohet mbrojtja gjyqësore kundër ngacmimit seksual;
Çështja e ngacmimit seksual është edhe vepër penale e 
përcaktuar me Kodin Penal të Kosovës dhe ju keni mundësi të 
ushtroni padi penale kundër kryesit/es të ngacmimit seksual;
Kjo politikë nuk e ndalon viktimën që të ndërmarrë masa më të 
përshtatshme për sigurimin e të drejtave të tij.

NGACMIMI SEKSUAL NË VENDIN E PUNËS 

Ngacmimi seksual është një formë e qartë e diskriminimit të bazuar 
në gjini, megjithëse kjo nuk ndërlidhet me dallimet biologjike në 
mes të grave dhe burrave, sa në rolet shoqërore që u atribuohen 
atyre dhe perceptimeve për seksualitetin mashkullor e femëror në 
shoqëri. 

Ngacmimi seksual është manifestim i dallueshëm i raporteve të 
pabarabarta të forcës dhe, rrjedhimisht, nuk ka të bëjë me 
përjetimin e kënaqësisë seksuale nga ky veprim, por imponimin dhe 
njohjen e pushtetit. Ngacmuesit në vendin e punës zakonisht 
mbajnë poste të larta dhe e përdorin autoritetin për vendimmarrje 
ose aspekte të tjera që kanë ndikim në karrierën e të punësuarve, 
ose dëshirojnë të ushtrojnë pushtet ose kontroll ndaj viktimës. Në 
anën tjetër, viktimat nuk kanë shumë autoritet për vendimmarrje, u 
mungon vetëbesimi, ndodhen në pozita të cenueshme ose të 
pasigurta, ose janë të prirë “të vuajnë në heshtje”. 

Përkufizimet

Perceptimi lidhur me atë se çka përbën ngacmim seksual nuk është 
i njëjtë për të gjitha shoqëritë. Kjo varet nga mënyra e socializimit të 
burrave e të grave në kuadër të shoqërive të caktuara, nga prania e 
stereotipave, nga hierarkitë socio-ekonomike që mund të ekzistojnë 
në jetën private e publike, si dhe nga konceptet dhe hierarkitë e 
vendosura në vendin e punës. Për shkak të këtyre arsyeve, është e 
pamundur të përpilohet një listë gjithëpërfshirëse e sjelljeve 
ngacmuese të cilat do të duheshin ndaluar. 

Disa veprime mund të identifikohen lehtas si ngacmim seksual. Të 
këtilla janë, për shembull, puthja, ledhatimi dhe kontakti fizik i 
padëshiruar. Mirëpo, ekzistojnë forma të shumta të sjelljes verbale, 
joverbale dhe fizike, të cilat nuk mund të klasifikohen qartësisht si 
ngacmim seksual. Kjo mund të ndryshojë varësisht nga praktikat 
sociale dhe kulturore të kontekstit në të cilin paraqiten. Kështu, në 
disa kultura, puthja në faqe gjatë përshëndetjes shihet si sjellje 
normale, ndërkaq në kultura të tjera ajo konsiderohet si vardisje 
seksuale. Ajo që është e pranueshme në disa vende të punës, si për 
shembull posterët sugjestivë në kuptimin seksual, mund të mos 
tolerohet në disa vende të tjera.


