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Bashkuara për Shërbimet e Projektit (UNOPS). Përmbajtja e analizës përfundimtare është përgjegjësi e vetme e
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REZYME
Koalicioni Të gjithë për Gjykim të Drejtë është rrjet prej 13 organizata të shoqërisë civile të formuara
me misionin themelor të monitorojë proceset gjyqësore në vend, në mënyrë që të rritet respektimi i
standardeve për gjykim të drejtë para gjykatave vendase, të identifikojë problemet e trashëguara në sistemin
gjyqësor dhe të sugjerojë nevojën për reformë ligjore dhe institucionale, të njoftojë publikun me standardet
për gjykim të drejtë dhe të forcuar besimin e qytetarëve në sistemin ligjor dhe gjyqësorin në përgjithësi, si
dhe të zvogëlojë mundësitë për trajtim të papërshtatshëm të palëve në kontestin nga gjyqtarët dhe
pjesëmarrësit të tjerë në procedurën.
Përgjatë 17 viteve të ekzistencës së tij, Koalicioni ka zhvilluar lloje të veçanta tematike të monitorimit,
me qëllim të hulumtojë specifikat e procedurave të caktuara gjyqësore ose degëve të drejtësisë, ndër të cilat
më të rëndësishmet janë monitorimi tematik i procedurave penale në lidhje me krimin e organizuar dhe
korrupsionin, çështjet që lidhen me dhunën familjare dhe me bazë gjinore, trafikim e njerëzve, si dhe proceset
gjyqësore në lidhje me marrëdhëniet obligative të punës dhe ngjashëm. Këtë vit, Koalicioni vazhdoi të
monitorojë procedurat gjyqësore nga fusha e dhunës familjare, me metodologji të re dhe të përmirësuar të
monitorimit të lëndëve që përfshin disa qasje të ndryshme, komplementare me monitorimin gjyqësor, si dhe
metodologji të avancuar për grumbullimin e të dhënave me tregues të modifikuar në mënyrë të përshtatshme,
bazuar në përvojën e viteve të kaluara në kryerjen e aktiviteteve të tilla.
Megjithatë, ky vit u shënua nga sfida të veçanta, si pasojë e pandemisë me KOVID-19 dhe masat për
parandalimin e infeksionit me virusin, të cilat përfshinë në mënyrë të pashmangshme izolimin fizik dhe madje
vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe orën policore. Kjo situatë imponoi pengesa dhe rreziqe të
veçanta për viktimat e dhunës familjare, për çka kishte paralajmërime të ndryshme për rritjen e numrit të
rasteve të dhunës familjare gjatë pandemisë dhe apele deri te shteti në mënyrë që të marrë masat e duhura
për parandalimin, zbulimin dhe mbrojtjen e viktimave të dhunës familjare 1. Nga ana tjetër, masat e tilla dhe
pandemia me KOVID-19, gjithashtu patën ndikim të veçantë në punën e gjykatave dhe organeve shtetërore,
të cilat në këtë periudhë u përballën me kapacitet të zvogëluar të punës për shkak të masave për vetë-izolim,
si dhe numrit të nëpunësve të infektuar, ndërkaq njëkohësisht ata u përballën me sfida materiale dhe teknike
nga aspekti i sigurimit të të gjitha masave të parapara në protokollet dhe rekomandimet për mbrojtje nga
KOVID- 19 2. Përfundimisht, kjo situatë ndikoi në punën e sektorit të shoqërisë civile, për shkak të së cilës
organizatat e shoqërisë civile duhej të përballeshin me pengesa të reja dhe unike, si dhe të ishin këmbëngulëse
dhe kreative në gjetjen e zgjidhjeve të reja dhe efektive për mbarëvajtjen e punës së tyre të përditshme dhe
zbatimin aktiviteteve në terren.
Për këtë qëllim, Koalicioni Të Gjithë për Gjykim të Drejtë do të dëshironte të shprehte falënderim të
përzemërta adresuar:
 Gjykatave Themelore (Gjykata Themelore Penale Shkup, Gjykata Themelore Manastir, Gjykata
Themelore Prilep, Gjykata Themelore Ohër, Gjykata Themelore Gostivar, Gjykata Themelore
1 http://www.emro.who.int/violence-injuries-disabilities/violence-news/levels-of-domestic-violence-increase-as-covid-19-pandemic-escalates.html
2 https://www.osce.org/blog/covid-19-domestic-violence-and-law-enforcement
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Kumanovë, Gjykata Themelore Shtip dhe Gjykata Themelore Strumicë) që morën pjesë në këtë
hulumtim dhe siguruan qasje në kohë, të informacioneve dhe prezencë të pa penguar të vëzhguesve
në sallat e gjyqit, njëkohësisht duke siguruar masat përkatëse të mbrojtjes nga KOVID-19;
 Përfaqësuesit e institucioneve kompetente (Prokuroria Themelore Publike Shkup, Gjykata Themelore
Penale Shkup, Avokati i Popullit, Ministria e Punëve të Brendshme, IP QNPS Shkup dhe avokatë) të
cilët morën pjesë në fokus grupet dhe dhanë kontributin, përvojën dhe pikëpamjet e tyre mbi temën
dhe të dhënat e mbledhura nga vëzhgimi;
 Përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile (Qendra e Krizave "Nadezh - Shpresa", Shoqata e
Avokatëve të Rinj të Maqedonisë, Shoqata për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Shoqata e Familjeve
me një Prind "Edna mozhe - Një Mund!", Zëri kundër Dhunës, Porta e Hapur - La Strada, Hera - Shoqata
për Edukim Shëndetësor dhe Kërkime, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, Organizata
Edukative-Humanitare - EHO, Multikultura dhe Ambasada e Parë e Fëmijëve në Botë - Megjashi) të
cilët ndanë të dhënat që kanë, ndërkaq të cilat janë të rëndësishme për hulumtimin e dhunës familjare,
dhe që morën pjesë në fokus grupet ku i prezantuan gjetjet dhe përvojat nga fushat e tyre të punës,
kryesisht duke siguruar mbështetje për viktimat e dhunës familjare, veçanërisht për kategoritë e
rrezikuara;
 Komuniteti ndërkombëtar dhe donatorët në vend, që mbështetën në mënyrë aktive organizatat e
shoqërisë civile në punën e tyre në rrethana të jashtëzakonshme dhe ndërmorën hapa dhe aktivitete
shtesë për të siguruar funksionimin e pa penguar të sektorit të shoqërisë civile, si dhe organet dhe
trupat kompetente shtetërore.
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HYRJE
Dhuna në familje është fushë specifike penale-juridike në shumë aspekte, sepse si e tillë ajo mbart me
vete marrëdhënie jashtëzakonisht delikate dhe unike, si dhe pozicionimin e ndërsjellë të viktimës dhe autorit
të veprës, që shpesh shoqërohet me varësi ekonomike të ndërsjellë të viktimës dhe autorit të veprës,
vendbanimi i përbashkët, të drejtat e përbashkëta prindërore, etj., që padyshim kërkon përgjigje të shpejtë,
vendimtare dhe të përshtatshme nga autoritetet shtetërore. Nga ana tjetër, shkaqet e dhunës në familje nuk
dihen në mënyrë adekuate, dhe duke pasur parasysh shumicën e hulumtimeve dhe të dhënave në dispozicion,
nuk ka kategori përkatëse të personave, për sa i përket kategorizimit shoqëror, ekonomik, etnik, fetar ose
ndonjë kategorizimi tjetër, të cilët kryesisht shfaqen si viktima ose autorë të dhunës në familje, që do të thotë
se mund të ndodhë në çdo familje dhe në çdo shoqëri. Për dallim nga llojet e tjera të krimit ku motivet e
kryerjes së krimit janë të evidente ose mund të zbulohen relativisht lehtësisht, nuk ka asnjë motiv eksplicit
ose të qartë për kryerjen e dhunës në familje, që sugjeron se dhuna mund të kryhet në çdo kohë dhe ndërmjet
çdo anëtari të familjes. Ky pozicionim në mënyrë të pashmangshme ndërlikon përpjekjet e shteteve dhe
autoriteteve kompetente të ndërmarrin aktivitete përkatëse për parandalimin, edukimin dhe ngritjen e
vetëdijes së qytetarëve, si dhe për neutralizimin në kohë të faktorëve të rrezikut për shfaqjen e dhunës në
familje.
Nga ana tjetër, e vetmja karakteristikë e dukshme me të cilën mund të bëhet përgjithësim i caktuar
është se gratë, kanë më shumë gjasa të jenë viktima të dhunës në familje. Duke pasur parasysh stereotipet
ekzistuese në lidhje me rolin e grave në familje dhe nivelin e barazisë gjinore në shoqëri, gratë viktima të
dhunës familjare mund të përballen me pengesa të ndryshme dhe mungesë të mbështetjes në përpjekjen për
të mbrojtur veten ose të ndjekin penalisht autorin e krimit të dhunës, si nga autoritetet shtetërore, ashtu edhe
nga familja e vet dhe rrethi më i afërt. Në këtë drejtim, dhuna në familje është një nga format më të zakonshme
të dhunës ndaj grave, prandaj paraqet pengesë serioze për arritjen e barazisë dhe parandalimin e diskriminimit
ndaj grave. 3 Gjërat janë edhe më serioze nëse marrim parasysh se dhuna në familje është veçanërisht e
ndikuar në mënyrë disproporcionale nga kategoritë e rrezikuara të njerëzve, siç janë personat në rrezik social,
personat me aftësi të kufizuara, personat të moshuar dhe të sëmurë, si dhe fëmijët. Këta individë kanë shumë
më pak mekanizma në dispozicion për të mbrojtur veten e tyre, ose për të filluar procedurat për të mbrojtur
të drejtat e tyre nëse nuk kanë mbështetjen e duhur, dhe përveç kësaj efektet e vetë dhunës kanë ndikim më
të fuqishëm mbi mirëqenien dhe të drejtat e këtyre individëve. Për më tepër, duke pasur parasysh pozicionin
specifik të viktimës dhe kryerësit, si dhe mjedisin familjar dhe varësinë e fëmijëve nga prindërit, dhuna në
familje pothuajse pa përjashtim ka efekt të drejtpërdrejtë ose të tërthortë ndaj shëndetit, mirëqenies dhe të
drejtave të fëmijëve në familje, pavarësisht nëse fëmijët paraqiten si viktima ose dëshmitarë të dhunës.
Përpos kësaj, duke pasur parasysh pa parashikueshmërinë se kur dhe kush mund të jetë viktimë ose kryerës
i dhunës në familje, burrat mund të jenë viktima të dhunës në familje në përqindje të vogël, por jo edhe
përqindje e pa konsiderueshme e rasteve, gjë që mund të shkaktojë mos pasjen e përvojës kompetente në
trajtimin e viktimave meshkuj, por edhe paragjykime të caktuara dhe diskriminim ndaj viktimave meshkuj.
Sipas kësaj, dhuna familjare jo vetëm që nuk është e kufizuar në shtresa të caktuara të shoqërisë, as nuk është
3 Council of Europe, Gender Equality Strategy 2014-2017, Strasbourg 2014

3

e kufizuar në faktorë siç janë edukimi, apo sjellja e mëparshme e kryerësit ose e viktimës, dhe jo vetëm që ka
efekt mbi viktimën e drejtpërdrejtë, por gjithashtu ka edhe efekt të përgjithshëm mbi gjithë familjen, por edhe
mbi gjithë shoqërinë, duke shkelur barazinë dhe duke zvogëluar mundësitë dhe të drejtat e barabarta të të
gjithë qytetarëve në një shoqëri. Në këtë mënyrë, dhuna familjare kontribuon në mosfunksionimin e
marrëdhënieve në familje, duke inkurajuar sjelljen e mëtejshme kriminale, si dhe diskriminimin dhe pabarazinë
e qytetarëve që rezulton me regres në shumë aspekte të jetës shoqërore dhe përparimin e një vendi.
Pikërisht për shkak të seriozitetit të dhunës në familje dhe efekteve mbi shoqërinë në tërësi, si dhe
për shkak të faktit që kjo lloj dhune ndodh në familje e cila paraqet komunitetin më privat, e njëjta paraqet
sfidë të veçantë nga aspekti i angazhimit të shtetit në parandalimin, çrrënjosjen dhe represionimin e dhunës
në familje. Kjo situatë është për shkak të konfliktit delikat të privatësisë individuale, privatësisë së jetës
familjare dhe nevojës për kufizimin e ndërhyrjes së shtetit në atë fushë të jetës shoqërore, me nevojën për
mbrojtje aktive të mirëqenies dhe funksionalitetit të familjeve në shoqëri dhe mbrojtjen e tyre nga çdo akt i
dhunës, represionit dhe nënçmimit. Duke pasur parasysh që dhuna në familje është kategori relativisht e re e
së drejtës penale, veçanërisht në sistemin juridik të Maqedonisë së Veriut, e njëjta paraqet sfidë edhe nga
vetë veprimi praktik i autoriteteve kompetente, koordinimi i tyre i ndërsjellë dhe veprimi me subjektet e
përfshira. Kështu, shtetet janë të detyruara të marrin masa të veçanta për të mbrojtur viktimat e dhunës
familjare, në mënyrë që të sigurojnë rehabilitimin e duhur dhe riintegrimin e tyre në shoqëri, ndërsa të
veprojnë me kujdesin e duhur gjatë kësaj, duke respektuar të drejtat e personit të dyshuar ose të akuzuar dhe
të mbajnë llogari për ndëshkimin e suksesshëm, risocializimin, dhe riintegrimin e autorëve të dhunës familjare
në mënyrë që të sigurohet parandalim i përgjithshëm dhe special.
Duke identifikuar dhunën familjare si formë specifike të krimit, si dhe duke njohur përpjekjet dhe
përpjekjet e bashkësisë ndërkombëtare, si dhe autoriteteve dhe organeve kompetente vendase, Koalicioni Të
Gjithë për Gjykim të Drejtë filloi monitorimin e procedurave gjyqësore në fushën e dhunës familjare. Në
përputhje me misionin dhe qëllimet specifike të Koalicionit, si dhe në përputhje me fushën specifike të punës
operacionale dhe përvojën që organizata ka me monitorimin e procedurave gjyqësore, u krijua qasje e veçantë
tematike për hetimin e veprimeve të gjykatave dhe organeve hetimore në rastet e dhunës familjare dhe dhunës
me bazë gjinore dhe krimin nga urrejtja. Të dhënat e mbledhura dhe të përpunuara mund të përdoren për
vlerësimin e performancës së prokurorëve, gjyqtarëve dhe avokatëve mbrojtës në këto lëndë, ndërkaq në
mënyrë plotësuese përveç kësaj që këto të dhëna mund të referohen në mënyrë të ndërthurur me të dhënat e
mbledhura, të përpunuara dhe të analizuara nga Koalicioni gjatë disa viteve të fundit dhe në këtë mënyrë të
krahasohen procedimet e gjykatave dhe pjesëmarrësve në procedurë, si dhe mënyrën e zhvillimit të
procedurave në lëndët në lidhje me dhunën familjare dhe fusha të tjera tematike ose sistematike të
monitorimit. Në këtë mënyrë, mund të merret një pamje e përgjithshme e përgjigjes penale-juridike ndaj
dhunës familjare, e cila është pjesë e rëndësishme e zhdukjes së dhunës dhe parandalimit të përgjithshëm
dhe të veçantë. Kështu, të dhënat e mbledhura të përpunuara në këtë analizë mund të përdoren për të zbuluar
të ashtuquajturat "gryka të ngushta" në procedurën, gjegjësisht gjetjen e zonave të caktuara problematike
ose dispozitave pozitive që në praktikë nuk mund të zbatohen në mënyrë përkatëse, por edhe të zbulohen dhe
tregohen praktikat e mira të veprimit. Këto të dhëna kryesisht i referohen zbatimit praktik të dispozitave të
Ligjit për procedurën penale, Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe interpretimet e saj nga Gjykata
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në drejtim të zbatimit të standardeve të pranuara ndërkombëtarisht për
4

mbrojtjen e viktimave dhuna familjare dhe dhuna mbi baza gjinore, si dhe standardet për gjykim të drejtë dhe
të barabartë dhe garancitë procedurale të personave të pandehur. Përfundimisht, duke ndjekur këtë qasje,
mund të ofrohen rekomandime për avancim, ose mund të sigurohen udhëzime të përgjithshme për hulumtime
të thelluara në mënyrë që të vendosen diagnostikime të përshtatshme për identifikimin e shkaqeve në
prapavijë të problemeve të detektuara dhe vështirësitë në procedurat penale nga fusha e dhunës familjare.

METODOLOGJIA
Analiza paraqet gjetjet e hulumtimit cilësor dhe sasior të Koalicionit "Të gjithë për Gjykim të Drejtë"
në lidhje me ndjekjen penale dhe procedimin e dhunës familjare si akt inkriminues në Maqedoninë e Veriut.
Hulumtimi u krye në periudhën nga shkurti i vitit 2020 deri në nëntor të vitit 2020, dhe për nevojat e të
njëjtit:
 u krye monitorim gjyqësor i 81 lëndëve, përkatësisht 131 seanca gjyqësore në lëndë nga fusha e
dhunës familjare në gjykatat themelore në RMV-së;
 u krye këqyrje dhe analizë në 60 lëndë gjyqësore të përfunduara në fushën e dhunës familjare, të
evidentuara në Gjykatën Themelore Penale, Shkup;
 u organizuan dy fokus grupe me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që punojnë në fushën
e mbrojtjes nga dhuna familje, si dhe përfaqësues të institucioneve - gjyqtarë, prokurorë publik,
përfaqësues të Ministrisë së Pun; Brendshme, QPS dhe avokatë, për pikëpamjet dhe përvojat e tyre
në fushën e hulumtimit;
 u mblodhën dhe përpunuan të dhëna publike në dispozicion dhe të dhëna nga institucionet shtetërore
që evidentojnë kushte dhe tregues të cilët sugjerojnë fenomenologjinë dhe përhapjen e dhunës
familjare në RVM.
Metodologjia e përdorur nga Koalicioni, për qëllimet e këtij studimi përbëhej nga studim specifik "në
terren" që përdori disa metoda të vëzhgimit të drejtpërdrejtë, siç janë: monitorimi i procedurave gjyqësore
gjatë mbajtjes së tyre nga vëzhguesit e specializuar të cilët nuk ishin pjesëmarrës të drejtpërdrejtë në seancat
gjyqësore; dhe analiza e lëndëve gjyqësore të përfunduara para Gjykatës Themelore Penale Shkup, përmes
një procesi të monitorimit të drejtpërdrejtë të lëndëve, për të cilat janë përgatitur pyetësorë të veçantë të
sistemuar në mënyrë tematike me disa indikatorët të veçantë, në të cilat pas monitorimit ose këqyrjes së
kryer nga vëzhguesit janë shënuar të dhënat e konstatuara. Kjo qasje u plotësua me hulumtim të
drejtpërdrejtë, përkatësisht "desk" hulumtim, në të cilin përpunohen burimet sekondare të të dhënave të
mbledhura nga institucionet kompetente ose kërkime të ndërlidhura tashmë të kryera, si dhe organizimin e
fokus grupit me përfaqësues të sektorit civil që punojnë në fushën e parandalimit dhe çrrënjosjes së dhunës
familjare, ose ndihmë për viktimat e dhunës familjare dhe fokus grup me përfaqësues të institucioneve dhe
organeve kompetente, siç është Ministria e Punëve të Brendshme; QPS-së; prokurorët publik, gjyqtarët dhe
avokatët.
Prania fizike e vëzhguesve të Koalicionit në sallat e gjyqit u shpreh në 7 gjykata themelore në të 4
rajonet e apelit, ndërsa në fokusi e procesit të monitorimit ishte vendosur në Gjykatën Themelore Penale në
Shkup. Për atë qëllim, u angazhuan 5 vëzhgues profesionistë, juristë me përvojë shumë vjeçare, të cilët kanë
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njohuri më të hollësishme nga materia e të së drejtës penale. Për nevojat e hulumtimit, u kryen dy trajnime
për vëzhguesit, pas së cilës ata u shpërndanë dhe morën pjesë në gjykatat në cilësinë e publikut, përkatësisht
kryen monitorim mbi lëndët e përfunduara gjyqësore. Vëzhguesit udhëhiqeshin në bazë të parimeve të
objektivitetit dhe mosndërhyrjes në procedurat, ndërsa ishin të obliguar edhe me parimin e konfidencialitetit,
për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale të pjesëmarrësve në procedurë, si dhe drejtësinë e
procedurave. Procesi i përzgjedhjes së lëndëve të përfshira në studim u përqendrua në raste nga fusha e
dhunës në familje dhe krimit nga urrejtja, me qëllim vlerësimin e efekteve të Konventës së Këshillit të Evropës
për Parandalimin dhe Luftës kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës Familjare (Konventa e Stambollit) mbi
praktikën gjyqësore, ratifikimi i së cilës rezultoi me ndryshime në Kodin Penal në mënyrë që të thellohen
përkufizimet për dhunë familjare dhe krimit nga urrejtja, si dhe vendosja e krimit nga urrejtja si një formë
kualifikuese e disa veprave penale, në mënyrë pothuajse identike siç është kriminalizimi i dhunës familjare.
Megjithatë, përkundër faktit që këto ndryshime u bënë në dhjetor 2018, në praktikë veprat penale në lidhje
me krimin nga urrejtja janë pothuajse përjashtim, kështu këtë vit në periudhën e monitorimit kishte vetëm 3
lëndë aktive në fushën e krimit nga urrejtja. Pikërisht për shkak të këtij numri të vogël të rasteve në fushën e
krimit nga urrejtja, është e pamundur të nxirret përfundim të duhur, kështu që kjo analizë përqendrohet në
rastet në fushën e dhunës familjare.
Duke pasur parasysh vëllimin e vogël të lëndëve aktive dhe madje edhe të përfunduara me vendim të
plotfuqishëm gjyqësor në gjykatat, në kuadër të këtij hulumtimi u monitoruan të gjitha lëndë aktive në fushën
e dhunës në familje në gjykatat themelore, dhe gjithashtu u bë këqyre mbi të gjitha lëndë të përfunduara me
vendim të plotfuqishëm para Gjykatës Themelore Penale në Shkup në 5 vitet e kaluara. Gjykata Themelore
Penale Shkup u zgjodh si gjykata me vëllimin më të madh të punës, duke përfshirë numrin më të madh të
lëndëve të regjistruara në fushën e dhunës familjare, si dhe duke pasur parasysh sfidat logjistike në periudhën
kur u zhvillua ky hulumtim dhe masat e veçanta për mbrojtje nga KOVID-19, dhe natyrisht bashkëpunimin dhe
komunikimin afatgjatë tashmë të krijuar që Koalicioni ka me këtë gjykatë.
Për nevojat e hulumtimit, u përgatit pyetësor i veçantë, sistematik, në të cilin vëzhguesit shënojnë të
dhënat e mbledhura, i cili përmbante tregues shtesë për kushtet specifike të detektuara, në mënyrë që të
kryejnë hulumtimin e tyre të thelluar. Pyetësorët konsistonin në pyetje me të cilat identifikohen faktorët
socialë dhe demografikë, si dhe pyetje në lidhje me rrjedhën e seancës kryesore dhe në mënyrë përkatëse
ndjekin siç duhet procedurat para gjykatës, me theks në disa institucione karakteristike për kalimin nga
procedura inkuizitore në procedura penale akuzuese, por edhe për profilizimin e kryesve të këtij lloji të veprave
penale. Pyetjet u konceptuan në mënyrë që mundëson përfshirjen e treguesve cilësorë dhe sasiorë mbi
shkallën e zbatimit të LPP-së, por edhe në dokumentet e ratifikuara ndërkombëtare që rregullojnë të drejtën
për gjykim të drejtë. Pyetjet e mbyllura që ofrojnë dy ose më shumë përgjigje janë një pjesë dominuese e
pyetësorit dhe ato mundësojnë përpunimin më të përshtatshëm mekanik dhe statistikor të trendeve të
caktuara të vërejtura si problematike ose pozitive në zbatimin e ligjit procedural. Këto pyetje u plotësuan me
disa pyetje të hapura, ku vëzhguesit ishin në gjendje të sqaronin në mënyrë narrative disa përgjigje, të jepnin
pikëpamjet e tyre, si dhe të shënonin fakte për të cilat nuk jepet ndonjë pyetje specifike në pyetësor. Në këtë
mënyrë, ishte e mundur të përfshihen më tepër tregues cilësorë për procedurën, në mënyrë që të dhënat që
sigurohen nga vëzhguesit të japin pasqyrë të qartë, të drejtpërdrejtë, objektive dhe transparente të lëndës
penale ose seancës dëgjimore që janë objekt i monitorimit. Pas mbledhjes së këtyre të dhënave, të njëjtat u
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vendosën në bazën e të dhënave kompjuterike dhe më vonë iu nënshtruan analizës dhe përpunimit, me qëllim
të nxirren përfundime konkrete në lidhje me situatën gjatë periudhës së monitorimit.
Megjithatë, metodologjia e përdorur ka kufizimet e saj, kështu, ajo hulumton dhunën familjare vetëm
nga aspekti i ndjekjes penale, përkatësisht veprimet e gjykatave dhe zhvillimi i procedurave gjyqësore. Në
këtë kontekst, me këtë analizë, procedimet e prokurorëve publik, policisë, si dhe QPS-ve janë vetëm indirekte,
përkatësisht ky procedim vlerësohet ekskluzivisht nga aspekti i efektit që ka mbi procedurën gjyqësore. Për
më tepër, Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna familjare, parashikon disa masa kujdesi, si dhe rritjen
e kompetencës në veprimin e QPS-ve dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, në lidhje me propozimin dhe
kontrollin mbi zbatimin e masave të përkohshme parandaluese të shqiptuara, por këto masa gjithashtu janë
propozuar dhe shqiptohen në përputhje me Ligjin për procedurën kontestimore, përkatësisht në
departamentet civile të gjykatave, të cilat nuk ishin objekt i monitorimit, kështu që propozimi dhe shqiptimi i
këtyre masave u vlerësua vetëm përmes lëndëve penale që ishin objekt i monitorimit dhe vlerësimit. Në pajtim
me këtë, kjo analizë nuk mund të ofrojë pasqyrë të përgjithshme të reagimit të përgjithshëm të shtetit dhe
përpjekjeve për parandalimin dhe luftimin e këtij lloji të krimit, në masë të madhe duke anashkaluar aktivitetet
parandaluese dhe aktivitetet që synojnë rritjen e ndërgjegjësimit, edukimin e qytetarëve por edhe të
nëpunësve kompetent, si dhe aktivitetet për detektimin e duhur të rasteve të dhunës familjare, "numrin e
errët" të këtij lloji të krimit, dhe aktivitetet që synojnë zbatimin e vendimeve gjyqësore dhe risocializimin dhe
riintegrimin e viktimave dhe autorëve të dhunës familjare. Për më tepër, numri i lëndëve aktive dhe lëndët me
epilog gjyqësor të plotfuqishëm në fushën e dhunës familjare është jashtëzakonisht i vogël, kështu që numri
në bazë të të cilit është bërë kjo analizë nuk është i mjaftueshëm, që të nxirren konkluzione precize induktive.
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PËRKUFIZIMI I DHUNËS FAMILJARE
Përkufizimi më i përgjithshëm i dhunës familjare si fenomen do të paraqiste çdo veprim që është i
dëmshëm për viktimën. Së këndjemi, ky përkufizim përfshin sulmet fizike, kërcënimet për sulm fizik,
agresionin psikologjik ose emocional dhe abuzimin, sulmin seksual ose kërcënim për sulm seksual dhe sjelljen
e hijshme 4. Ndërsa Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalim dhe Luftë kundër Dhunës ndaj Grave dhe
Dhunës Familjare, e njohur si Konventa e Stambollit, si "dhunë familjare" i llogarit të gjitha aktet e dhunës
fizike, seksuale, psikologjike ose ekonomike që ndodhin brenda familjes ose ekonomisë familjare, përkatësisht
midis bashkëshortëve aktual ose ish partnerëve, pavarësisht nëse autori ndan apo ka ndarë të njëjtin
vendbanim me viktimën 5.
Në legjislacionin vendor, fenomeni i "dhunës familjare" përcaktohet në Kodin penal, Ligjin për familjen
(dispozitat e të cilit në kuptim të përcaktimit pushojnë së zbatuari me hyrjen në fuqi të Ligjit për Parandalim
dhe mbrojtje nga dhuna familjare), si dhe Ligjin për parandalim, dhe mbrojtje nga dhuna familjare. Kodi Penal
si dhunë familajre e përcakton maltretimin, ngacmimin, rrezikimin e sigurisë, dëmtimin trupor, seksual ose
dhunë tjetër psikologjike ose fizike që shkakton ndjenja të pasigurisë, cenim ose frikë ndaj një bashkëshorti,
prindërve ose fëmijëve ose personave të tjerë që jetojnë në bashkësia martesore ose jashtëmartesore ose
ekonominë familjare të përbashkët, si dhe ndaj ish-bashkëshortit ose persona që kanë fëmijë të përbashkët
ose janë në lidhje të ngushtë personale 6. Ndërsa i njëjti, me termin "familje" nënkupton bashkëshort, partner
jashtëmartesor, fëmijë, prindër, vëllezër e motra dhe të afërm të tjerë me të cilët personi jeton në komunitet
familjar. 7. Ligji për familjen zgjeron ose sqaron përkufizimin e dhënë në KP, duke përfshirë marrëdhëniet që
lindin me birësimin dhe kujdestarinë, vëllezër dhe motra, gjysmë vëllezër dhe gjysmë motra, anëtarë të
moshuar të familjes ose ekonomisë së përbashkët familjare dhe persona - anëtarë të familjes ose ekonomisë
së përbashkët familjare, kapaciteti afarist i së cilës është revokuar pjesërisht ose plotësisht 8. I njëjti ligj, me
marrëdhënie të ngushta personale nënkupton marrëdhëniet personale midis personave të gjinive të ndryshme
që janë ose kanë qenë në partneritet, ndërsa nuk jetojnë në bashkësi jashtëmartesore.9. Ligji për parandalimin
dhe mbrojtjen nga dhuna familjare, si përkufizim për dhunën familjare, pranon përkufizimin e pranuar
përgjithësisht në ligjet e mëparshme, me atë që vendos në mënyrë plotësuese edhe dhunën ekonomike në
dispozitën me të cilën e përcakton atë, si dhe kërcënimet për veprimet e përmendura më parë, me çka
specifikon edhe rrethanën se, që të ndodhë e njëjta gjë nuk ka rëndësi nëse kryesi ndan ose ka ndarë të njëjtin
vendbanim me viktimën 10.

4 Gelles, J. Richard “Family Violence” in “The Handbook of Crime and Punishment” ed. Tonry Michael, Oxford University Press, 1998.
5Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalim dhe Luftë kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës Familjare, Stamboll, 11.V.2011 neni3b
6Kodi Penal i RMV-së neni 122 paragrafi 1 pika 21
7Kodi Penal i RMV-së neni 122 paragrafi 1 pika 25
8Ligji për familjen ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.80/1992; 9/1996; 38/2004; 33/2006; 84/2008; 67/2010; 156/2010;
39/2012 dhe 44/2012).
9Ligji për familjen neni 94-b
10Ligji për Parandalim dhe mbrojtjen nga dhuna familjare, neni 3

8

LLOJET E DHUNËS FAMILJARE
Dhuna në familje si koncept, në përpjekjet fillestare për përcaktim të saj, përcaktohej ekskluzivisht si
dhunë fizike ndaj grave e kryer nga partnerët e tyre martesorë ose jashtëmartesor. Por, me zhvillimin në
kuptimin socio-shoqëror, përkufizimi i së njëjtës është zgjeruar me përfshirjen e shumë kategorive të
ndryshme përveç integritetit fizik. Kështu, në mënyrë plotësuese janë përfshirë abuzimi seksual, përdhunimi
brenda bashkësisë martesore, si dhe aktet e dhunës psikologjike dhe emocionale, madje edhe në pajtim me
disa pikëpamje edhe kontrolli i detyruar i grave nga partnerët e tyre 11. Bazuar në këtë, teoria dallon dhunën
fizike, seksuale dhe psikologjike si llojet themelore dhe më të zakonshme të dhunës, ndërsa si lloje shtesë që
përfshihen në kornizën e dhunës psikologjike përcaktohen dhuna emocionale dhe ekonomike.
Si akte të dhunës fizike, teoria njeh: goditje në trupin e viktimës, përkatësisht sulmin fizik, në cilën do
pjesë të trupit, pavarësisht nëse bëhet fjalë për goditje duke përdorur objekt të cilin kryesi e përdor ose ai
personalisht e shkakton atë me pjesë të trupit e shkakton goditjen; përdhunim, si dhe përdorim i forcës dhe
detyrimi i viktimës në marrëdhënie seksuale; përdorimi i armës, pa marrë parasysh nëse arma vetëm ruhet
dhe në këtë mënyrë frikëson viktimën apo përdoret direkt për të kontrolluar ose frikësuar viktimën; përdorimi
i objekteve për rrezikimin e integritetin fizik të viktimës (hedhja dhe thyerja e tyre); shkatërrimi i sendeve dhe
orendive ose sendeve personale të viktimës, etj.
Si formë më e rëndë e dhunës familjare dhe e dhunës ndaj grave në përgjithësi, e cila mund të jetë
pasojë e drejtpërdrejtë e dhunës familjare ose dhunës nga partner i dhunshëm, është femicidi. Termi femicide
nënkupton vrasjen me dashje të gruas vetëm sepse ajo është grua. Përkufizimet më të gjera përfshijnë të
gjitha vrasjet e grave, vajzave të rritura ose vajzave të mitura. Megjithëse në shumicën e rasteve femicidet
kryhen nga partnerët aktualë ose ish partnerët, ato mund të ndodhin edhe nga anëtar i familjes. Kjo formë e
dhunës është identifikuar si shkaku kryesor i vdekjes së parakohshme tek gratë. Ky është manifestimi më
ekstrem i dhunës ndaj grave, por përkundër kësaj, megjithatë për to ekzistojnë të dhëna të kufizuara. Në
Republikën e Maqedonisë së Veriut, femicidi nuk njihet si krim i veçantë në Kodin penal dhe është regjistruar
dhe procedohet si çdo vrasje tjetër. Një rrethanë rënduese në procedurat gjyqësore është ekzistenca e dhunës
familjare dhe dhunës intime nga partneri e cila i ka paraprirë vrasjes 12.
Dhuna psikologjike / emocionale paraqet çdo veprim që shkakton ndjenjë frike, kërcënimi,
ankthi ose cenimi të dinjitetit dhe integritetit të viktimës 13, ndërkaq ka manifestimin e saj përmes: "kontrollit
mbi gruan, kontrollin mbi lëvizjen e saj, kontrollin mbi kontaktet e saj personale dhe kontrollin e përgjithshëm
mbi buxhetin e familjes, izolim, ndalim i kontaktit me familjen, ndalim i punës jashtë shtëpisë, xhelozi ose
posesivitet, sjellje që shkaktojnë mundime dhe vuajtje emocionale ose psikologjike tek gruaja, sjellje verbale

11 Gelles, J. Richard “Family Violence” in “The Handbook of Crime and Punishment” ed. Tonry Michael, Oxford University Press, 1998
12Rrjeti Kombëtar kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës Familjare, Format e dhunës ndaj grave, në dispozicion në
https://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/formi-na-nasilstvo-vrz-zheni/
13neni4 par.1 pika 6 e Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna familjare
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agresive (thirrje me fjalë abuzive), sjellje që janë poshtëruese për gruan, gruaja duhet të jetë plotësisht e
ndëgjushme " 14.
Dhuna ekonomike është çdo veprim i kufizimit ose parandalimit të asgjësimit të të ardhurave
personale dhe mjeteve financiare, për mirëmbajtjen e ekonomisë së përbahskët familjare dhe kujdesin për
fëmijën, që shkakton varësi ekonomike të viktimës 15 , pavarësisht për çfarë qëllimi bëhet e gjithë kjo.
Dhuna seksuale është çdo akt i marrëdhënies seksuale dhe ngacmimit seksual ndaj një personi pa
pëlqim dhe e njëjta gjë është formë komplemetare e dhunës fizike dhe përkufizohet si penetrim vagjinal,
anal ose oral i natyrës seksuale, me ndonjë pjesë të trupit ose objekt në trupin e një personi tjetër pa pëlqimin
e tij. Kjo përfshin akte të tjera të natyrës seksuale me personin, pa pëlqim, si dhe detyrimin e personit tjetër
të përfshihet në akte të natyrës seksuale me person të tretë, gjithashtu pa pëlqimin e tij 17.
16

Në Kodin tonë penal, dhuna familjare nuk parashikohet si kategori e veçantë e veprës penale, por është
formë kualifikuese e krimeve të parashikuara tashmë, prandaj inkriminimi dhe sanksionimi i saj parashikohet
në rregullativën ekzistuese. Dhuna fizike për shembull sanksionohet me veprat penale objekt i të cilave janë
mbrojtja e jetës dhe trupit, dhuna psikologjike sanksionohet me vepra penale që lidhen me liritë dhe të drejtat
e njeriut, ndërsa dhuna seksuale sanksionohet me veprat penale të parashikuara kundër lirisë seksuale dhe
moralit gjinor. Format fizike të dhunës familjare janë të inkriminuara me veprat penale "Vrasje18"Vrasje e
çastit 19", Lëndim fizik 20dhe "Lëndim i rëndë trupor" 21“. Format psikologjike të dhunës familjare janë të
inkriminuara me këto vepra penale: “Detyrim 22"," Privim i paligjshëm nga liria 23"dhe" Rrezikimi i sigurisë24“
. Ndërsa format e dhunës seksuale familjare janë të inkriminuara me veprat penale: "Akt i dhunshëm seksual
me abuzim të pozitës25dhe "Ndërmjetësimi në prostitucion 26", por jo edhe me" Përdhunimin 27"," Akt i
dhunshëm seksual mbi person të pafuqishëm 28"," Sulm seksual ndaj një të mituri nën 14 vjeç 29të cilët, në
mënyrë identike, ligjvënësi do të duhet t'i identifikojë edhe nën formën kualifikuese - gjatë kryerjes së dhunës
familjare.

14Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave - ESE, "Dhuna familjare" - raport nga hulumtimi në terren, Shkup 2000
15neni4 par.1 pika 9 e Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna amiljare
16neni4 par.1 pika 8 e Ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna familjare
17Rrjeti Kombëtar kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës Familjare, Format e dhunës ndaj grave, në dispozicion në
https://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/formi-na-nasilstvo-vrz-zheni/
18Kodi Penal i RMV-së, neni123 par.2 pika 2
19Kodi Penal i RMV-së, neni125
20Kodi Penal i RMV-së, neni130 par.2
21Kodi Penal i RMV-së, neni131 par.2
22Kodi Penal i RMV-së, neni139 par.2
23Kodi Penal i RMV-së, neni140 par.2
24Kodi Penal i RMV-së, neni144 par.2
25Kodi Penal i RMV-së, neni189
26Kodi Penal i RMV-së, neni191 par.6
27Kodi Penal i RMV-së, neni186
28Kodi Penal i RMV-së, neni187
29Kodi Penal i RMV-së, neni188
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FORMAT E DHUNËS FAMILJARE
Dhuna familjare midis partnerëve intim i përfshin kategoritë e dhunës midis partnerëve në
marrëdhënie të ngushtë, gjatë kësaj, e njëjta nuk lidhet domosdoshmërisht me ekzistencën faktike të
bashkësisë martesore. Kjo formë e dhunës familjare parashikon dhunë të kryer midis partnerëve,
bashkëshortëve, personave në marrëdhënie të ngushtë, por edhe midis personave të cilët në të kaluarën ishin
në ndonjë formë të bashkësisë martesore, jashtëmartesore ose në marrëdhënie të ngushta, përkatësisht ishpartnerë. Në këtë formë të dhunës, në masë dominuese në vendin tonë janë përfaqësuar viktima të cilat janë
gra, edhe pse në përqindje të vogël janë evidentuar edhe raste të viktimave burra.
Dhuna familjare ndaj fëmijëve në literaturë përkufizohet si dhunë psikike dhe fizike, por nuk përjashton
llojet e tjera që përcaktohen në hulumtimet në këtë fushë. "Ekzistojnë gjashtë lloje kryesore të abuzimit ose
neglizhimit për fëmijë: Abuzimi fizik: akte për kryerje që rezultojnë në lëndime fizike përfshirë vdekjen e
fëmijës. Abuzimi seksual: akte të kryerjes duke përfshirë penetrim, ngacmim seksual ose forma të tjera të
marrëdhënieve seksuale në të cilat autori përdor fëmijët për të siguruar kënaqësi seksuale. Abuzimi
emocional: veprime që përfshijnë mbylljen, abuzimin verbal ose emocional, ose forma të tjera abuzimi, si për
shembull pamundësimi i gjumit, ushqimit ose strehimit. Neglizhenca fizike: akte të neglizhimit që përfshijnë
mos ofrimin e kujdesit shëndetësor, kujdes shëndetësor të vonuar, braktisje, dëbim të fëmijës nga shtëpia,
mbikëqyrje joadekuate, neglizhim për ushqim dhe veshmbathje, si dhe mos kujdes evident të fëmijës ndaj
rreziqeve. Neglizhenca edukative: akte të kryerjes dhe mosveprimit që përfshijnë lejimin e fëmijës vazhdimisht
të bredhë, mos regjistrimin e tij në shkollë dhe injorimin e nevojave specifike arsimore të fëmijës. Neglizhenca
emocionale: akte të mos veprimit që përfshijnë neglizhimin për edukim dhe nevojave afektive të fëmijës,
ekspozimin e tij ndaj abuzimit të vazhdueshëm dhe serioz, lejimin e fëmijës të përdorë alkool ose substanca
të tjera, duke mos siguruar mbrojtje psikologjike ose kujdes të vonuar psikologjik dhe neglizhencë tjetër për
zhvillimin e fëmijës 30."
Në hulumtimin e parë të kryer31 në vend, i cili synon të studiojë fenomenin e dhunës dhe abuzimit të
personave të moshuar dhe të mundësojë identifikimin e prevalencës së dhunës familjare dhe abuzimit ndaj të
moshuarve, të identifikojë format mbizotëruese të dhunës dhe abuzimit të personave të moshuar dhe të
identifikojë autorët e krimit, është konstatuar se 34,6% e njerëzve të moshën mbi 65 vjeç kanë përjetuar
ndonjë formë të dhunës, abuzimit ose neglizhimit.
Në të është konstatuar:
 „Numri më i madh i të anketuarve kanë përjetuar një lloj abuzimi (59.02%), ndërsa 24,78% e të
anketuarve kanë përjetuan 2 lloje abuzimi, ndërsa 16,2% kanë përjetuan më shumë se 3 lloje abuzimi;
 Abuzimi psikologjik është forma më e zakonshme e dhunës, përkatësisht 25,73% e të anketuarve
deklaruan se kanë përjetuar abuzim psikologjik, 11,98% e të anketuarve kanë përjetuar abuzim
financiar, ndërsa 8,86% e të anketuarve kanë përjetuar abuzim fizik dhe lëndim. Neglizhenca është e
30 National Center on Child Abuse and Neglect, 1988 Study of National Incidence and Prevalence of Child Abuse and Neglect: 1986, Washington, D.
C.: US Department of Health and Human Services cit. in Gelles, J. Richard “Family Violence” in “The Handbook of Crime and Punishment” ed.
Tonry Michael, Oxford University Press, 1998, стр.181.
31Realizuar nga Instituti për Kërkime Ligjore Sociologjike dhe Politike-Shkup në 2011, me mbështetjen e Organizatës Botërore të Shëndetësisë
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pranishme në 6,53% të të anketuarve. Forma më pak e përfaqësuar e dhunës është abuzimi seksual
(1,35%);
 Kryerës më të zakonshëm të dhunës ndaj të moshuarve janë partneri ose bashkëshorti, djali dhe nusja.
Në varësi të llojit të dhunës, pozicionin dominues të kryesit e mban partneri, djali ose nusja. Kryerësi
më i zakonshëm i dhunës psikologjike është djali (29,55%), pasuar nga partneri (25,51%) dhe nusja
(22,62%). Dhuna fizike kryhet më së shpeshti nga partneri (30,91%), nusja (23,64%) dhe djali
(20,00%). Kryerësi i dhunës financiare në 47% është djali dhe partneri në 10% të rasteve. Kryerësi
dominues i dhunës seksuale është partneri ose një person që viktima e njeh" 32.
 Nën forma të tjera të dhunës midis personave të after , përcaktohen format e dhunës që zakonisht
detektohet midis vëllezërve dhe motrave. Kjo është ndoshta forma më e neglizhuar duke pasur
parasysh që raportimi i kësaj forme të dhunës është pothuajse e parëndësishëm.

32Instituti për Kërkime Ligjore Sociologjike dhe Politike-Shkup "Përhapja e abuzimit të të moshuarve", 2011
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FAKTORËT E RREZIKUT SOCIAL DHE DEMOGRAFIK
Faktorët e rrezikut të cilët ndikojnë që një individ të rrezikohet nga kryerja e veprës penale nga fusha
e dhunës familjare, për qëllimet e kësaj analize, do të shqyrtojmë përmes parametrave të gjinisë, moshës,
arsimit, përkatësisë etnike dhe vendbanimit.
Të dhënat e përpunuara që u regjistruan nga vëzhguesit e procedurave gjyqësore në gjykatat
themelore në vend, sugjerojnë në faktin se në një pjesë dominuese, autorët e dhunës familjare janë burra me
përfaqësim prej 82% në procedurat gjyqësore, për dallim nga femrat që përfaqësohen deri në 18%. Në
mënyrë analoge me këtë është fakti se viktimat në procedurat para gjykatave themelore në vend, në përqindje
pothuajse identike janë gratë (87%), krahasuar me burrat që përfaqësohen me 13% (Grafiku nr.1 dhe 2).
Meshkuj
13%

Femra
18%

Meshkuj
82%

Femra
87%

Grafiku nr.1 - Gjinia e kryerësit

Grafiku nr.2 - Gjinia e viktimës

Mirëpo, gjatë përpunimit të të dhënave nga këqyrja e kryer në lëndët penale të përfunduara dhe të
plotfuqishme në periudhën nga viti 2015-2020 ndërkaq të zhvilluara vetëm në Gjykatën Themelore Penale
Shkup, të dhënat tregojnë se në territorin e qytetit të Shkupit, përfaqësimi proporcional i gjinive në procedurat
si kryerës të dhunës familjare është 77% (burra) kundrejt 23% (gra). Në mënyrë identike, të dhënat në lidhje
me viktimat gjithashtu ndryshojnë, kështu që ato tregojnë se gratë si viktima të dhunës familjare janë të
pranishme në 68% të rasteve, ndërsa burrat në 32%.
Mosha më e përfaqësuar në të cilën personat paraqiten si kryerës të dhunës në familje sipas të
dhënave, është kufiri i moshës prej 31 vjeç deri në 40 vjeç, ndërkaq menjëherë pas kësaj vijnë kufijtë e moshës
prej 18 vjeç deri në 30 vjeç, por edhe mbi 60 vjeç. Kjo dinamikë e përfaqësimit është në një farë mase e
pranishme tek viktimat, me at që reterimi paraqitet te kufiri i moshës mbi 60 vjeç. Brenda këtij kufiri numri i
viktimave është pak më i ulët sesa te të gjitha kategoritë e tjera të moshës. Prandaj edhe konkluzioni se gratë
e moshës nga 18 vjeç deri në 40 vjeç, janë viktimat më të zakonshme të dhunës familjare.
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Mosha e kryerësve

Mosha e viktimave
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Grafiku nr.3

Grafiku nr.4

Kur me këto të dhëna krahasojmë të dhënat e siguruara nga këqyrja e kryer mbi alëndët, arrijmë te
informacioni se kufiri i moshës së kryerësve nuk i nënshtrohet ndryshimeve të treguara në paraqitjen grafike
nr.3. Përkundrazi, ky grup i të dhënave i referohet numrit identik të kryerësve të krimit të përfaqësuar në tre
grup-moshat - 31-40, 41-50 dhe 51-60, të cilat janë në pjesa mbizotëruese, ndërkaq krejtësisht minor në
grupet deri në moshën 30 vjeç dhe mbi 60 vjeç. Ndërsa të dhënat për viktimat e dhunës familjare që rezultojnë
nga këqyrjet në lëndët tregojnë se të gjitha kategoritë e moshave të viktimave, përveç atyre deri në 30 vjeç,
janë të përfaqësuara në mënyrë identike.
Kur bëhet fjalë për faktorin arsim, siç mund të shihet nga grafikët më poshtë, autorët përfaqësohen
me 21% me arsim fillor, 46% me arsim të mesëm dhe 33% me arsim të lartë. Përkundër kësaj, viktimat kanë
arsim të mesëm dhe të lartë, 56% të mesëm, ndërsa 44% arsim të lartë. Mungesa e viktimave të regjistruara
me arsim fillor në këtë rast dhe bazuar në të dhëna të tilla mund të shpjegohet me faktin se edukimi më i
madh i individëve përcakton gjasat e raportimit të aktit të dhunës dhe vendosmërinë ta procedojnë atë përmes
institucioneve kompetente. Mirëpo, këto të dhëna i referohen vetëm rasteve që janë kryer gjatë vitit 2020
dhe përfshijnë 7 gjykata33 në vend. Lëndët të cilat kanë epilog të plotfuqishëm juridik në periudhën nga viti
2015-2020., ndërsa të proceduara përpara GJTHP-ve, sugjerojnë në faktin se si autorët dhe viktimat janë në
kategoritë e personave që vijnë nga të 3 kategoritë e arsimit, me atë që përsëri, përqindja e përfaqësimit të
personave me arsim të mesëm është më e larta. Menjëherë pas shkollimit të mesëm, te dhunuesit më e
përfaqësuar është arsimi fillor me 16% dhe arsimi i lartë me 14%. Për sa i përket viktimave, kjo përqindje
është paksa më e ndryshme. Kategoria mbizotëruese janë viktimat me arsim të mesëm (65%), pastaj me
arsim të lartë (23%), dhe më pas me arsim fillor (12%).

33Gjykatat Themelore në Gostivar, Manastir, Stip, Prilep, Kumanovë, Ohër dhe Gjykata Penale në Shkup janë gjykatat e vetme në RMV, në të cilat
nga periudha 01.02.2020 deri më 30.09.2020 janë regjistruar raste aktive në fushën e dhunës familjare dhe dhunën mbi baza gjinore.
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Grafiku nr.5

Grafiku nr.6

Përkatësia etnike si faktor rreziku për kryerësit e dhunës familjare në pjesë dominuese sa i përket
bashkësive të tjera etnike në vend është i pranishëm te maqedonasit, me 65%, pastaj edhe te shqiptarët 20% dhe romët - 15%. Sa i përket përfaqësimit etnik të viktimave, tendencat nga kryerësit pasqyrohen te
viktimat, kështu që kemi vlera pothuajse identike të përqindjeve si në Grafikun nr.7, si dhe në grafikun pasues
nr.8. Është interesant fakti që anëtarët e bashkësive të tjera etnike në vend nuk janë evidentuar aspak në
procedurat gjyqësore, të cilat ishin objekt i monitorimit.
Bashkësia etnike rome
15%

Bashkësia etnike
maqedonase
65%

Bashkësia
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Grafiku nr.7
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67%

Grafiku nr.8

Për dallim nga këto të dhëna, ato që janë mbledhur nga procesi i analizës dhe këqyrjes së lëndëve me
epilog gjyqësor ligjor të GJTHP-ve, tregojnë përfaqësim edhe më dominues të bashkësisë etnike maqedonase
midis autorëve dhe viktimave, këto përqindje shkojnë deri në 83% te kryerësit dhe 88% te viktimat, por edhe
evidentimi në kategorinë "të tjera" dhe bashkësi të tjera etnike që përfaqësohen në vend. Kjo vetëm tregon
faktin se fenomeni i dhunës familjare është i përhapur, pavarësisht nga kulturat e ndryshme të njerëzve që
përcaktohen në mënyrë të pashmangshme dhe nga përkatësia etnike që kanë.
Nëse analizohet ky fenomen përmes prizmit të faktorit demografik-vendbanimit, arrijmë në
përfundimin se në lëndët që u monitoruan, 78% e autorëve të krimit regjistrohen si banorë të zonave urbane,
ndërsa 22% në zonat rurale (Grafiku nr. 9). Në mënyrë identike, kjo dinamikë reflektohet edhe te viktimat e
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dhunës familjare (Grafiku nr.10).Gjatë përpunimit të të dhënave nga këqyrja e kryer në lëndët me epilog
gjyqësor, arrijmë në përfundimin se kjo statistikë është edhe më e theksuar kur bëhet fjalë për mjedisin nga
i cili vijnë si viktimat ashtu dhe autorët e krimit. Gjegjësisht, raporti i autorëve dhe viktimave që vijnë nga
zonat urbane dhe rurale është 85% ndaj 15% ose 88% kundrejt 12% kur bëhet fjalë për viktimat. Kjo në
vetvete, nuk mund të kuptohet si relevancë absolute duke pasur parasysh që viktimat në mjediset rurale nuk
inkurajohen të raportojnë raste të dhunës familjare aq shpesh, dhe aq më pak të njëjtat të përfundojnë në
procedurë gjyqësore, ku do të vërtetohej ky fakt. Sidoqoftë, shprehitë tradicionale në shoqërinë tonë,
veçanërisht në komunitetet më të vogla, kanë ndikim të madh në mënyrën e perceptimit të dhunës, por deri
diku në qasjen e viktimave në institucionet, veçanërisht qendrat për punë sociale dhe stacionet policore të
Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Fshat
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Qytet
78%
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Grafiku nr.9

Grafiku nr.10

Bazuar në të dhënat e përpunuara në këtë mënyrë, nga procedurat e monitoruara gjyqësore për 81
lëndë aktive në vitin 2020 në territorin e RMV-së, mund të bëjmë një lloj profilizimi të kryerësve dhe viktimave
të dhunës familjare të cilat paraqiten në procedurat gjyqësore. Gjegjësisht, kryesin do ta kishim profilizuar si
burrë maqedonas me arsim të mesëm, të moshës nga 31 deri 40 vjeç, i cili jeton në qytet përkatësisht mjedis
urban. Viktima do të kishte një profil të ngjashëm, me një ndryshim minimal sa i përket nivelit të arsimit,
përkatësisht viktima duhet të jetë me arsim të lartë. Kjo, veçanërisht nëse marrim parasysh faktin që raporti
i arsimit të mesëm dhe të lartë të regjistruar te viktimat është 56% me 44%.
Së këndejmi, mund të konkludohet se masat parandaluese për të luftuar këtë fenomen duhet të jenë
fleksibël dhe të adaptueshme ndaj determinantave të ndryshme që kanë të bëjnë me kryerësin dhe viktimën,
duke përfshirë llojin e dhunës, profilin e kryerësit, statusin e tij socio-ekonomik dhe kulturor por edhe profilin
e viktimës, mundësitë e saj ekonomike dhe të tjera, që do t'i mundësonin asaj dhe do të kontribuonin ndjeshëm
në tejkalimin e situatës dhe parandalimin e kësaj dukurie në të ardhmen. Sanksionet për aktet e dhunës
familjare duhet të jenë proporcionale me veprat penale të kryera, përkatësisht me ato të arrihet drejtësi,
parandalim special dhe të përgjithshëm. Më pas, duhet të ndërmerren masa për monitorimin ose mbikëqyrjen
e personave të dënuar; privimi nga e drejta prindërore, nëse kjo është në interesin më të mirë të fëmijës, etj.34
34 Shih: Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Istanbul, 11. V.2011.
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

16

KORNIZA LIGJORE NË RMV
Që nga pavarësia, Republika e Maqedonisë së Veriut ka ratifikuar ose trashëguar disa obligime
ndërkombëtare për barazinë gjinore, përfshirë Konventën e KB-së për Eliminimin e të Gjitha Formave të
Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW, 1980) dhe Protokollin e saj Fakultativ. Kohë më parë u ratifikua Konventa
e Këshillit të Evropës për Parandalim dhe Luftë Kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës Familjare (Konventa e
Stambollit), e cila hyri në fuqi në korrik të vitit 2018.
Dhuna familjare si fenomen është inkriminuar për herë të parë në Kodin penal të Republikës së
Maqedonisë nga viti 2004. Me vendosjen e këtij inkriminimi, u braktis pikëpamja se dhuna familjare është
çështje private, kështu që ajo filloi të perceptohet jo vetëm si kërcënim për viktimat individuale, por edhe si
kërcënim për shoqërinë në tërësi.
Ligji që rregullon në detaje veprimin e përgjegjshëm dhe të duhur të institucioneve, si dhe koordinimin
dhe bashkëpunimin e tyre të ndërsjellë, me qëllim parandalimin e dhunës familjare dhe sigurimin e mbrojtjes
së viktimave është Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna familjare (LPMDhF). Qëllimi i tij është të
marrë masa që synojnë parandalimin dhe mbrojtjen e viktimave të dhunës familjare, respektimin e të drejtave
dhe lirive themelore të njeriut, jetën, integritetin personal, mos diskriminimin dhe barazinë gjinore, duke marrë
parasysh interesat dhe nevojat e viktimës. I njëjti si institucione kompetente të cilat punojnë në këtë fushë
dhe të cilat në pajtim me ligjin janë të obliguara të realizojnë bashkëpunim të ndërsjellë dhe koordinim i
identifikon Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e
Shëndetësisë, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Drejtësisë, njësitë e
vetëqeverisjes lokale, institucionet që kryejnë veprimtari në fushën e mbrojtjes sociale, mbrojtjen e fëmijëve,
punët e brendshme, shëndetin, punësimin dhe arsimin, marrin masa për mbrojtjen e viktimës dhe parandalimin
e dhunës. Ndërsa gjykata kompetente është e shënuar si institucion që në përputhje me juridiksionin e saj
vendos masa të përkohshme për mbrojtjen e viktimave.
Ky ligj përcakton urgjencën gjatë procedimit të institucioneve që kryejnë veprimtari në fushën e
mbrojtjes sociale, punët e brendshme, shëndetësi, mbrojtjen e fëmijëve dhe arsim, si dhe gjykatat kompetente
në procedurat për dhunën familjare, dhe njëkohësisht përcakton se janë të detyruar dhe me kujdes të veçantë
duhet të veprojnë ndaj interesave dhe nevojave të viktimës, dhe veçanërisht kur bëhet fjalë për viktimën fëmijë, person i rritur, person i cili nuk është në gjendje të kujdeset për veten e tij dhe person me aftësi të
kufizuar ose i cili është privuar nga aftësia afariste. Por në të njëjtën kohë, parashikon masa për ndihmë për
viktimat, mbështetjen e tyre dhe mbrojtjen nga dhuna familjare.
Duke pasur parasysh pozicionin specifik të viktimës dhe trajtimin më të lehtë gjatë procedurave, ligji
parashikon sigurimin e një personi që do ta shoqërojë viktimën gjatë procedurës. Shoqëruesi ka për qëllim të
ndihmojë viktimën në mbrojtjen e integritetit të saj në procedurat para nëpunësve dhe institucioneve, dhe
ndihmon në gjetjen e një zgjidhje për çështjen e saj, por edhe siguron mbështetje për të.
Në përputhje me këtë ligj, Qendra për Punë Sociale parashikohet të marrë këto masa për mbrojtjen e
viktimave: 1) akomodimin në një qendër për personat - viktima të dhunës familjare; 2) mbrojtje shëndetësore
adekuate; 3) ndërhyrje dhe trajtimi i duhur psiko-social; 4) trajtim psiko-social në qendër këshillimi; 5) ndihmë
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për familjen për shkollimin e rregullt të fëmijës; 6) ndihmë juridike dhe përfaqësim, dhe 7) fuqizim ekonomik
i viktimës përmes përfshirjes së saj aktive në tregun e punës. Por përveç kësaj, ai është i detyruar të fillojë
procedurë menjëherë, më së voni në afat prej 24 orë nga sigurimi i informacionit se ndaj personit është
ushtruar dhunë familjare, sipas detyrës zyrtare, me kërkesë të viktimës, pas raportimit nga person fizik, zyrtar,
institucion dhe shoqatë.
Neni23 i MPMDhF-së, parashikon që kur ka njohuri për rrezikimin e jetës dhe shëndetit të viktimës
dhe anëtarëve të familjes, përgatitet plan sigurie për ndihmë nga një ekip ekspertësh multi-sektorial. Ky ekip
është i përbërë nga ekspertë të qendrës për punë sociale, policia dhe institucioni shëndetësor në rajonin e
qendrës, ndërsa në punën e tij marrin pjesë përfaqësues të shoqatave që punojnë në fushën e dhunës familjare,
të cilët mund të propozojnë dhe zbatojnë masat dhe aktivitetet e planit të sigurisë për të ndihmuar viktimën.
Mirëpo, gjatë veprimit fillestar nga personat kompetentë siç janë nëpunësit policor, sa herë që ka raport të
dhunës familjare, dhe për të eliminuar rrezikun e menjëhershëm dhe serioz për jetën dhe integritetin fizik të
viktimës dhe anëtarëve të familjes së saj, ata janë të detyruar të shkojnë menjëherë, të përpilojnë
procesverbal, si dhe të bëjë vlerësim të rrezikut për jetën dhe integritetit trupor të viktimës dhe rrezikut të
përsëritjes së dhunës, me qëllim mbrojtjen e viktimës, përmes menaxhimit të duhur të rrezikut. Vlerësimi i
rrezikut për jetën dhe integritetit fizik të viktimës së dhunës familjare dhe rrezikut të përsëritjes së dhunës,
menaxhimi përkatës i rrezikut janë parashikuar në Rregullore 35, mbi bazën e të cilit përcaktohet baza e llojit
dhe intensitetit të dhunës, kohëzgjatja dhe vazhdimësia e dhunës, gjendja shëndetësore dhe emocionale e
viktimës, e plotësuar me vëzhgime të tjera personale në momentin e dhunës. Pas ndërmarrjes së veprimeve
mbi vlerësimin e rrezikut dhe përgatitjes së raportit policor, nga nëpunësi policor i njësisë organizative
kompetente për çështjet kriminale në rastet kur ekziston rrezik serioz për jetën dhe integritetin fizik të
viktimës së dhunës familjare dhe rrezikun e përsëritjes së dhunës, te gjykata kompetente dorëzohet propozim
për shqiptimin e masës së përkohshme për mbrojtje - largimin e kryesit nga shtëpia dhe ndalimin e afrimit në
shtëpi.
Menaxhimi përkatës i rrezikut nënkupton planifikimin dhe ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve për
të zvogëluar rrezikun e përsëritjes së dhunës dhe shkaktimin e pasojave të dëmshme për jetën dhe integritetin
fizik të viktimës së dhunës familjare dhe anëtarëve të familjes së saj. Bazuar në vlerësimin e kryer të rrezikut,
nëpunësit policor menaxhojnë në mënyrë adekuate rrezikun, në mënyrë që do të ndërmarrin të gjitha veprimet
për të cilat kanë autorizime ligjore, me qëllim mos përsëritet dhuna. 36. Kjo përfshin: - pamundësimin e të
gjitha formave të kontaktit fizik dhe komunikimit verbal midis viktimës dhe kryerësit; - largimi i kryesit nga
objektet që paraqesin rrezik potencial të sulmit ose vetë-lëndimit dhe - marrja në konsideratë e rrezikut për
përsëritjen e dhunës dhe pasojat e mundshme që mund të rezultojnë nga përsëritja e dhunës. 37
35Rregullore për mënyrën e vlerësimit të rrezikut për jetën dhe integritetit fizik të viktimës së dhunës familjare dhe rrezikut nga përsëritja e dhunës,
menaxhimi i duhur i rrezikut, formulari i raportit policor dhe propozimi për vendosjen e masës së përkohshme për mbrojtje - largimi i autorit të
krimit nga shtëpia dhe ndalim të afrohet në shtëpi
36Neni 9 i Rregullores për mënyrën e vlerësimit të rrezikut për jetën dhe integritetit fizik të viktimës së dhunës në familje dhe rrezikut të përsëritjes
së dhunës, menaxhimi i duhur i rrezikut, formulari i raportit policor dhe propozimi për vendosjen e masës së përkohshme për mbrojtje - largimi i
kryesit nga shtëpia dhe ndalimi i afrimit në shtëpi
37Neni 10 i Rregullores për mënyrën e vlerësimit të rrezikut për jetën dhe integritetit fizik të viktimës së dhunës familjare dhe rrezikut nga
përsëritja e dhunës, menaxhimi i duhur i rrezikut, formulari i raportit policor dhe propozimi për vendosjen e masës së përkohshme për mbrojtje largimi i autorit të krimit nga shtëpia dhe ndalim të afrohet në shtëpi
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Në mënyrë që të ndalohet dhuna, të mënjanohen pasojat prej saj, si dhe të merren masa efektive
kundër kryerësve të dhunës, për shkak të eliminimit të arsyeve të mëtejshme të dhunës familjare, kryerësit
të dhunës familjare, në përputhje me nenin35 të LPMDhF-së, mund t'i shqiptohen masat e përkohshme për
mbrojtje si më poshtë:
1) ndalim të kërcënohet se do të kryejë dhunë familjare;
2) ndalim të ngacmojë, shqetësojë, telefonojë, kontaktojë ose kontaktojë ose në mënyrë tjetër të
komunikojë me anëtar të familjes, drejtpërdrejt ose indirekt;
3) ndalim të afrohet në distancë më të vogël se 100 metra nga vendbanimi, shkolla, vendi i punës ose një
vend i caktuar që vizitohet rregullisht nga anëtar tjetër i familjes;
4) largim nga shtëpia pavarësisht nga pronësia;
5) ndalim të posedojë armë zjarri ose armë tjetër ose konfiskimi i saj;
6) detyrimisht të kthejë sendet e nevojshme për përmbushjen e nevojave të përditshme të familjes;
7) mbështetje ligjore e detyrueshme për familjen;
8) detyrimisht të vizitojë qendër përkatëse këshillimi;
9) trajtimi i detyrueshëm i kryerësit, nëse abuzon me alkool, drogë dhe substanca të tjera psikotrope ose
ka sëmundje mendore;
10) detyrimisht të kompensojë shpenzimet mjekësore dhe shpenzimet të tjera të shkaktuara si rezultat i
dhunës familjare dhe
11) vendosjen e çdo mase tjetër që gjykata e konsideron të nevojshme që të sigurohet siguria dhe
mirëqenia e anëtarëve të tjerë të familjes.
Pas pranimit të propozimit nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe raportit të policisë, gjykata do
të vendosë menjëherë, më së voni në afat prej 24 orë, pa mbajtur seancë gjyqësore, do të vendosë masë të
përkohshme për mbrojtje - largimin e kryerësit nga shtëpia dhe ndalimin për afrim në shtëpi. Ndërsa i njëjti,
me propozim të viktimës ose Qendrës për Punë Sociale për të vendosur e masës së përkohshme për mbrojtje,
do të veprojë menjëherë, dhe jo më vonë se shtatë ditë nga dita e pranimit të kërkesës do të marrë vendim.
Veprimi urgjent i gjykatës sigurohet brenda 24 orëve pa mbajtur seancë gjyqësore, dhe kur ekziston nevoja
për vendimmarrje mbi domosdoshmërinë e shqiptimit të masës së përkohshme për mbrojtje, në situata kur
ekziston dyshim i arsyeshëm për rrezik serioz për jetën dhe shëndetin e viktimës ose një anëtari të familjes,
bazuar në konstatimin dhe mendimin ekspert të qendrës për punë sociale.
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PËRMASAT E DHUNËS FAMILJARE NGA TË DHËNAT E INSTITUCIONEVE
Përmasa e krimit nënkupton numrin e përgjithshëm të veprave penale të kryera dhe delikteve të tjera,
në periudhë të caktuar kohore, në rajon të caktuar. 38 Në mënyrë analoge me këtë, përmasat e dhunës
familjare do të përfaqësonin numrin e përgjithshëm të veprave të kryera penale dhe delikteve të tjera të
dhunës familjare, në periudhë të caktuar kohe dhe në territor të caktuar. Nuk ka rëndësi nëse krimet
raportohen apo jo, sepse teoria kriminologjike në këtë mënyrë përcakton kriminalitetin e vërtetë.
Mirëpo, në RMV, përkundër faktit se hasemi me situatë në të cilën dhuna familjare është e përhapur
gjerësisht, sipas analizave të Misionit të OSBE-së, dhuna ndaj grave pranohet gjerësisht si normalitet dhe e
njëjta nuk raportohet. Pothuajse gjysma e grave e konsideruan dhunën familjare si çështje private, dhe tre në
dhjetë thanë se viktimat ekzagjeronin akuzat për maltretim ose përdhunim. Shumë pak gra kanë raportuar
dhunë, për shkak të turpit, arsyeve financiare, mungesës së informacionit dhe mosbesimit ndaj shërbimeve
në dispozicion, frikës dhe mos njohjes së mjaftueshme të asaj që konsiderohet dhunë.39
Të dhënat e mbledhura për nevojat e këtij studimi, të cilat janë siguruar nga Ministria e Punëve të
Brendshme dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, pjesërisht i referohen periudhës së tremujorit të parë
të vitit, një pjesë mbulojnë gjysmën e parë të vitit dhe janë metoda krahasuese, të krahasuara me ato të një
viti më parë. Kjo me qëllim të vërtetohet supozimi në lidhje me ndikimin e pandemisë globale KOVID dhe
kufizimin e lirisë së lëvizjes në vend, mbi rritjen e numrit të rasteve të dhunës familjare, veçanërisht në
periudhën e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në vend.40
Nga të dhënat e siguruara nga MPPS-ja, për tremujorin e parë të vitit 2020, është vërejtur se lloji më
i zakonshëm i dhunës është dhuna psikologjike, me 214 raste të regjistruara. Menjëherë pas saj është dhuna
fizike, me 186 raste të evidentuara, dhuna ekonomike-13 dhe seksuale-2 raste. Autorët e krimit janë 287
persona, nga të cilët 270 burra dhe 17 gra. Numri i viktimave të shënuara për këtë tremujor në MPPS është
329, nga të cilët 238 gra, 57 burra dhe 34 fëmijë. Në maj të vitit 2020, ky numër i viktimave u rrit në 174,
që është pothuajse gjysma e numrit të viktimave nga tremujori i parë, ndërsa në qershor, kjo shifër është edhe
më e lartë dhe është rritur në 253 njerëz. Numri i kryerësve për këta dy muaj është 162 për muajin maj,
përkatësisht 215 për qershorin dhe përsëri, në pjesën më të madhe kryerësit janë burra (151 përkatësisht
200 persona).Në tremujorin tjetër (korrik-shtator 2020), MPPS-ja, regjistroi gjithsej 344 viktima të dhunës
familjare nga 30 qendra për punë sociale, si dhe 291 autorë të veprës. Numri i viktimave të akomoduar në
Qendrën për Viktimat e Dhunës Familjare, është 25. Ndërsa numri i përgjithshëm i masave të propozuara për
mbrojtje nga Qendrat për Punë Sociale është 312, nga të cilat vetëm 214 janë shqiptuar nga gjykatat. Të
dhënat janë siguruar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe synojnë të tregojnë tendencat e rritjes së
mundshme të kallëzimeve për ankesa, vepra penale dhe kundërvajtje në fushën e dhunës familjare, sugjerojnë
rritje prej 10, 18 dhe madje 25 përqind, në varësi të kategorisë. Gjegjësisht, kategoria që regjistron rritjen
më të madhe është kategoria "ankesa" për dhunë familjare në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Kur
38Arnaudovski, (2007), Kriminologji, f. 244
39Mirëqenia dhe Siguria e Grave, Maqedonia e Veriut Raporti i Rezultateve, OSBE 2019, në dispozicion në
https://www.osce.org/files/f/documents/5/4/424409_0.pdf
40Gjendje e jashtëzakonshme në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut si pasojë e pandemisë globale të koronavirusit KOVID - 19, u shpall
më 18 mars 2020 me Vendim të Presidentit të shtetit. Zgjati nga 18 mars deri më 22 qershor 2020.
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krahasohen të dhënat për periudhën janar - qershor 2019, me të njëjtën periudhë kohore të këtij viti, mund të
vërehet rritje prej 25%. Konkretisht, numri i përgjithshëm i ankesave të regjistruara nga Ministria e Punëve
të Brendshme për vitin 2020, është 1935, ndërsa për periudhën identike në vitin 2019, ky numër ishte 1541.
Ka pasur rritje drastike të ankesave në nivelin e 4 qyteteve: në Shkup nga 216 për vitin 2019, në 305 për
vitin 2020.; Veles nga 157 për vitin 2019, në 303 për vitin 2020.; Ohër nga 78 për vitin 2019 në 130 për
vitin 2020; dhe Shtip nga 289 për vitin 2019 në 385 për vitin 2020. Për periudhën nga 01.07.2020 deri më
30.2020 ky numër është 1.306. Kur bëhet fjalë për shkeljet e evidentuara nga Ministria e Punëve të
Brendshme, të dhënat tregojnë rritje prej 10% për periudhën janar - qershor 2020, në raport me të njëjtën
periudhë në vitin 2019. Ose, janë evidentuar 251 shkelje në të gjitha ShRP-të në territorin e RMV-së, për
periudhën 01-06 / 2019, kundrejt 274 për periudhën 01-06 / 2020. Për periudhën nga 01.07.2020 deri më
30.2020 ky numër është 175. Lidhur me veprat penale të kryera për periudhën konkrete krahasuese, është
evidentuar rritje prej 18%, përkatësisht: 207 vepra penale të regjistruara për këtë periudhë në vitin 2019
kundrejt 241 vepra penale të evidentuara për të njëjtën periudhë në vitin 2020. Vërehet rritje e
konsiderueshme e veprave penale në këtë fushë në 3 qytete - Shkup, Ohër dhe Tetovë, nga të cilat në dy të
fundit, numri i veprave penale është dyfishuar praktikisht, ndërsa si viktima më shpesh paraqiten gratë e
kryerësve dhe persona nga kategoria "të tjerë". Ndërsa për periudhën nga 01.07.2020 deri më 30.2020 ky
numër është 361, që paraqet rritje të konsiderueshme në statistikë.
Si pjesë e qasjes metodologjike të përdorur në këtë analizë, u zhvilluan dy fokus grupe, të dy me
përfaqësues të institucioneve kompetente që veprojnë në këto raste - përfaqësues të Ministrisë së Punëve të
Brendshme, QPS-së, Avokati i Popullit, prokurorë, avokatë dhe gjyqtarë, si dhe përfaqësues të organizatave
të shoqërisë civile që punojnë në fushën e mbrojtjes dhe parandalimit të dhunës familjare dhe dhunës mbi
baza gjinore. Qëllimi i tyre ishte shkëmbimi i të dhënave, përvojave dhe nxjerrja në pah e sfidave në trajtimin
e këtij fenomeni, si dhe konstatimi i nevojës së mundshme për vëmendje më të madhe ndaj këtij fenomeni,
pikërisht në kohë të pandemisë globale. Për më tepër, brenda fokus grupit, u miratuan konkluzione dhe
rekomandime, të cilat i referoheshin si mundësisë së përmirësimit të legjislacionit ashtu edhe bashkëpunimit
ndërinstitucional të institucioneve.
Lidhur me ndryshimin e rregulloreve ekzistuese, u rekomandua se është e nevojshme të parashikohen
ndryshime në Kodin penal kur bëhet fjalë për veprën penale më të zakonshme të dhunës familjare - Lëndimin
fizik (neni130 par.2 të KP). Gjegjësisht, nga gjyqtarët që morën pjesë në fokus grupin është theksuar se është
e nevojshme, duke pasur parasysh që i gjithë aparati shtetëror vihet në veprim kur lëndë e kryerjes është kjo
vepër penale, në mënyrë që të parashikohet ndjekje penale sipas detyrës zyrtare, dhe veçanërisht duke marrë
parasysh që shumë shpesh viktimat tërheqin propozimet e tyre për ndjekje penale, gjatë procedurës, kështu
që procedurat ndërpriten. Për më tepër, në drejtim të politikës penale, pjesëmarrësit në grupin e fokusit
pajtohen se është relativisht e butë për sa i përket kryerësve (në 90% të rasteve shqiptohen masa alternative
- dënime me kusht), por shohin arsyetimin në lartësinë e dënimeve të parashikuara me ligj, për vepra penale
konkrete. Është konstatuar mungesa e bashkëpunimit ndërinstitucional midis Ministrisë së Punëve të
Brendshme dhe QPS-ve, si dhe midis Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Prokurorisë Publike. E para në
drejtim të asaj se promovimi i bashkëpunimit midis këtyre dy institucioneve do të rezultonte me përfitime për
viktimat e këtyre veprave penale, dhe veçanërisht duke pasur parasysh që QPS-të janë organet kryesore
fillestare, të cilat janë në kontakt me viktimat dhe pritshmëria më e madhe është prej tyre që të ndihmojnë
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dhe mbrojnë viktimat. Prandaj, nëse bashkëpunimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme me këtë institucion
përmirësohet, viktimat në fazën e parë kur inkurajohen të raportojnë në Ministrinë e Punëve të Brendshme,
do të kishin mundësi të udhëzohen (sepse nuk janë të informuar sa duhet për faktin se mbrojtja e të drejtave
të tyre mund të kërkoni edhe nga QPS-të) të kërkojnë mbrojtje edhe në QPS-të. Lidhur me domosdoshmërinë
e përmirësimit të bashkëpunimit midis Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Prokurorisë Publike, është
konstatuar se shumë prej denoncimeve të paraqitura në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk procedohen
tek Prokuroria Publike, kështu që do të ishte krejtësisht korrekte të konkludohet se Ministria e Punëve të
Brendshme, si organ, duhet t'i kryejë detyrat dhe përgjegjësitë të përcaktuara me ligj, pa u reflektuar kjo mbi
mbrojtjen e të drejtave të viktimave. Për më tepër, u konkludua se është e nevojshme të investohet në
edukimin e burimeve njerëzore përkatësisht te pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme, pavarësisht
nëse punojnë për këtë problematikë konkrete apo jo, sepse ende evidentohen raste mosveprimi ose veprim i
papërshtatshëm nga nëpunësit policor në rastet e raportimeve të dhunës familjare, për arsyen e thjeshtë se
janë të bindur se bëhet fjalë për çështje private midis kryesit dhe viktimës. Është konstatuar se nevojiten
fushatat edukative gjithëpërfshirëse edhe për qytetarët në vend, për të rritur ndërgjegjësimin për dhunën
familjare dhe pasojat nga ajo, sepse sipas përvojës, niveli aktual i arritur i raportimit (madje edhe numri i
shtuar i denoncimeve) i këtij fenomeni është për shkak të përmbajtjeve të tilla edukative.
Nevoja për edukim plotësues dhe forcimin e kapaciteteve vetanake të institucioneve si Ministria e
Punëve të Brendshme, QPS-të, u konkludua se ishte thelbësore, në mënyrë që të sigurohej besimi i viktimave
në sistem dhe inkurajimi i tyre për të raportuar këtë lloj raste. Me qëllim të mbrojtjes së viktimave, u dha
propozim nga fokus grupi në drejtim të ndërhyrjeve në Ligjin për drejtësinë e fëmijëve, për të cilin po zhvillohet
proces ndryshimesh, të cilat ndërhyrje do të lehtësonin pozicionin e fëmijëve viktima në këto procedura.
Konkretisht, propozimi i referohej mundësisë së marrjes në pyetje vetëm njëherë të viktimës në prani të
institucioneve të nevojshme kompetente (nëpunës policor, prokurorë, avokatë, etj.), në mënyrë që të shmanget
koncepti i viktimizimit të dyfishtë.
Një problem i veçantë u theksua nga përfaqësuesit e QPS-së, fakti që nuk ka mekanizëm adekuat për
siguri dhe mbrojtje më të gjatë të viktimave sepse në strehimore, akomodimi është i kufizuar në kohë 3 + 3
muaj, pas së cilës viktimat nuk kanë zgjidhje tjetër veçse të kthehen përsëri dhe të bashkëjetoni me abuzuesin.
Një çështje ose problem të cilit shteti duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë dhe të gjejë mënyrë për të
mundësuar siguri afatgjatë të viktimës, por edhe për të inkurajuar dhe ofruar mundësi për pavarësinë e saj
ekonomike.
Në fokus grupin me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, u konstatuan këto gjendje:
Statistikat e MPPS-së, për muajt maj dhe qershor (periudha pas përfundimit të gjendjes së
jashtëzakonshme, ora policore dhe karantina e fundjavës) tregojnë rritje të numrit të denoncimeve të dhunës
familjare për 30% më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Kjo pasohet nga fakti se që nga hapja e shërbimit
të shoqatës "Zëri kundër dhunës", gjatë karantinës është regjistruar numri më i madh i denoncimeve nga
gratë, të cilat përveç raportimit të dhunës familjare, kërkojnë ndihmë konkrete. Me situatë të ngjashme gjatë
kësaj periudhe u përballën edhe organizata të tjera të shoqërisë civile që punojnë në këtë fushë. Sipas tyre,
arsyeja kryesore për këtë është se institucionet kanë qenë dhe janë ende të përqendruara vetëm në zgjidhjen
e krizës shëndetësore, ndërsa nuk mundësojnë shkallë të lartë të besimit në mesin e viktimave. Mosbesimi i
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viktimave bazohet në përvojën e tyre reale me institucionet që ofrojnë mbrojtje nga dhuna familjare,
veçanërisht me policinë dhe përfaqësuesit e saj, të cilët shpesh nuk kanë as njohuritë themelore për procedim
me këtë lloj të viktimave, nuk kanë njohuri adekuate të legjislacionit, prandaj ata shumë rrallë paraqesin
propozime për përcaktimin e masave për mbrojtje. Për më tepër, përshtypja e organizatave të shoqërisë civile
është se në periudhën më kritike për viktimat (periudha e gjendjes së jashtëzakonshme dhe kufizimet në
lëvizje), Qendrat për Punë Sociale për një periudhë më të gjatë kohore punuan me kapacitet të reduktuar.
Sidoqoftë, viktimat nuk kanë shfaqur përvoja veçanërisht pozitive nga qëndrimi i punonjësve ndaj tyre, gjë që
padyshim rezulton me përfundimin se ekziston mungesë e një sistemi të duhur mbështetës në shërbimet,
përkatësisht sistemi i mentorimit, i cili duhet të ekzistojë kryesisht në QPS-të.
Lidhur me situatën me fëmijët viktima, sipas statistikave në dispozicion të Koalicionit "Të gjithë për
Gjykim të Drejtë" më pak se 5% e të gjitha viktimave janë fëmijë, por supozimi është se numri informal i
fëmijëve viktima mund të jetë deri në 50%. Në këtë drejtim, organizatat e shoqërisë civile kanë arritur në
përfundimin se jo vetëm këtë vit, as ekskluzivisht në periudhën e pandemisë, por disa vite më parë, dhuna si
arsye për raportim është shumë e rrallë, pavarësisht nga pritjet se do të rritet numri i denoncimeve gjatë
gjendjes së jashtëzakonshme dhe karantinës. Sidoqoftë, ndryshe nga vitet e mëparshme, ka pasur rritje në
numrin e raportimeve të dhunës seksuale ndaj fëmijëve që ka ndodhur për periudhë më të gjatë kohore.
Premisa e kësaj është që fëmijët në periudhën e karantinës, kur janë në shtëpi me prindërit dhe të afërmit e
tyre, ndjehen të sigurt dhe inkurajohen më lehtë të denoncojnë dhunën seksuale. Gjithashtu, gjatë gjendjes së
jashtëzakonshme, është evidentuar edhe numër i zmadhuar i raportimeve për shkelje të së drejtës për prindëri,
të cilat ishin veçanërisht të shpeshta në fillim të gjendjes së jashtëzakonshme (kur për herë të parë u vendos
karantina dhe ora policore), në kushte të kapaciteteve dukshëm të reduktuara të QPS-ve, organizatave të
shoqërisë civile që punojnë me fëmijë konstatojnë se prindërit- kujdestarët kanë keqpërdorur gjendjen
shoqërore dhe nuk e kanë realizuar vendimin fëmija të takohet me prindin tjetër.
Organizatat e shoqërisë civile, veçanërisht ato që ofrojnë ndihmë juridike falas (primare dhe
sekondare), arritën në përfundimin se gjatë gjendjes së përkohshme të jashtëzakonshme, numri i formularëve
të paraqitur me kërkesë për ndihmë juridike dytësore për dhunë familjare dhe divorc, është rritur. Por këtu
organizatat e shoqërisë civile tashmë detektojnë një problem tjetër - kufizimet ligjore dhe paqartësitë.
Sipas organizatave të shoqërisë civile, problemi më i madh në ushtrimin e së drejtës për ndihmë
juridike falas, megjithatë, mbetet në veprimin e personave zyrtarëve (kryesisht pjesëtarëve të Ministrisë së
Punëve të Brendshme) të cilët në fakt janë nëpunësit e parë që vijnë në kontakt me viktimat e dhunës
familjare. Konstatimet janë se nëpunësit policor shumë shpesh nuk kanë njohuri të mjaftueshme ose aspak
njohuri, në lidhje me Ligjin ose të drejtën për NJF, si dhe mënyrën në të cilën viktimat mund të sigurojnë
ndihmë juridike. Nëpunësit policor, raportimet e viktimave të dhunës familjare, zakonisht i evidentojnë si
shkelje e rendit dhe qetësisë publike dhe në stacionet e policisë, përveç nëpunësve zyrtarë në pozita më të
larta në hierarki, nuk ka staf të mjaftueshëm të trajnuar për t'u marrë me rastet e dhunës familjare. Së
këndejmi, mund të konkludohet se viktimat e dhunës familjare duhet të marrin trajtim si kategori e veçantë e
rrezikuar, e cila përveç ndihmës juridike falas, duhet të marrë asistencë dhe mbështetje tjetër efektive, e cila
kërkon ndryshime të përshtatshme ligjore. Por gjithashtu t'i kushtuar vëmendje e veçantë forcimit të
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kapaciteteve të punonjësve të policisë, si dhe informimin dhe gatishmërinë e tyre të veprojnë në këto raste,
gjë që mund të arrihet vetëm përmes trajnimit të vazhdueshëm.
Përfundim i përgjithshëm i organizatave të shoqërisë civile është se ata që kushtimisht thënë janë "të
parët në terren" dhe duhet të jenë në mbrojtje të viktimave, as nuk janë trajnuar dhe as nuk bëjnë përpjekje
për të përmirësuar kapacitetet e tyre. Sensibilizimi te këta persona, përkatësisht nëpunësit policorë
përcaktohet si më i ulëti nga të gjitha institucionet që merren me dhunën familjare dhe jo vetëm që nuk
ekziston, por është gjithashtu një nga arsyet pse viktimat mbrapsen nga procedimi dhe raportimi i mëtejshëm.
Nga analiza e gjendjeve, të kryer nga shoqata Qendra e Krizave "Shpresa (Nadezh)", shumica e nëpunësve
policor nuk janë të njohur me mënyrën e veprimit në rast të dhunës familjare, në masë të madhe ata e
konsiderojnë dhunën familjare si çështje private dhe besojnë se nuk duhet të "përzihen" në punët private dhe
"keqkuptimet" e qytetarëve. Për më tepër, u vërejt një praktikë e pazakontë e veprimit në stacionet e policisë,
si dhe në qendrat e punës sociale në lidhje me procedimin dhe trajtimin e dhunës familjare. Situata e
konstatuar për Ministrinë e Punëve të Brendshme është identifikuar edhe në QPS-të - megjithëse personat
që vijnë nga këto institucione pritet të jenë personat e parë që paraqiten si mbrojtës të të drejtave të viktimave
të dhunës familjare, vërehet se jo të gjithë punonjësit e identifikojnë dhunën familjar, ndërsa në bazë të kësaj
nuk kanë praktikë identike për veprim në këto raste.
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DHUNA FAMILJARE NË PROCEDURAT GJYQËSORE
Siç u përmend më parë, dhuna familjare nuk është inkriminuar si vepër e veçantë penale, por e njëjta
paraqet formë kualifikuese e më shumë veprave penale, si "Vrasjë" 41, "Lëndim fizik" 42 dhe "Lëndim i rëndë
trupor" 43, „Detyrim 44"," Privim i paligjshëm nga liria 45"," Rrezikimi i sigurisë 46"," Akt i dhunshëm seksual
me keqpërdorim të pozitës 47'' dhe "Ndërmjetësim në prostitucion 48", ndërsa dhuna familjare shfaqet si
formë e privilegjuar në dy vepra penale:" Vrasje e çastit 49dhe "Vrasje e fëmijës gjatë lindjes 50“. Këto dy vepra
penale përfaqësojnë një qasje të veçantë të ligjvënësit, veçanërisht në lidhje me vrasjen në çast, ku ligji
identifikon seriozitetin e dhunës familjare, kështu që dhuna e kryer si përgjigje ndaj dhunës familjare, madje
edhe kur rezulton me vdekje konsiderohet si rrethanë lehtësuese, pikërisht për shkak të tortura fizike dhe
psikologjike që personi ka pësuar në mënyrë që ka qenë i provokuar të kryejë vepër penale. Është interesante
se në rastin e delikteve seksuale shumë rrallë parashihet se ato mund të kryhen gjatë ushtrimit të dhunës
familjare, përkatësisht dhuna familjare nuk parashikohet si shumicën e këtyre veprave penale, siç janë veprat
penale "Përdhunim" sipas nenit 186 të Kodit penal, "Akt i dhunshëm seksual ndaj një personi të pafuqishëm"
sipas nenit 187 të Kodit penal dhe "Sulm seksual ndaj fëmijës nën moshën 14 vjeç". Si rezultat, këto vepra
penale të kryera gjatë ushtrimit të dhunës familjare janë jashtëzakonisht të vështira të zbulohen si lëndë aktive
ose të përfunduara gjyqësore, në fushën e dhunës familjare, për çka në këtë analizë praktikisht mungojnë
plotësisht veprat penale në lidhje me dhunën familjare seksuale. Duke pasur parasysh këtë, si dhe faktin që
dhuna ekonomike nuk është inkriminuar në legjislacionin vendor, në lëndët e mbikëqyrura dominon dhuna
fizike (Grafiku nr. 11) me gati 80%, ndërsa në lëndët me epilog të plotfuqishëm gjyqësor ka prevalencë më
të lartë të dhunës psikologjike, ose në 33.4% të rasteve (Grafiku nr. 12).
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Lidhur me veprat penale të kryera gjatë ushtrimit të dhunës familjare, prirja korrespondon me
përshtypjet e përgjithshme dhe të dhënat e mbledhura me monitorimin e procedurave të tjera gjyqësore në
vitet e fundit, ku përveç veprave penale që lidhen me delikte pronësore, dëmtim trupor dhe dënim i rëndë
trupor janë veprat penale më të zakonshme në gjykatat themelore. Kjo do të thotë që shumica e procedurave
të monitoruara kanë të bëjnë me vepra penale më të lehta për të cilat parashikohet politikë më e butë penale,
dhe njëkohësisht ato zhvillohen në procedura të shkurtuara para një gjykatësi, individ, dhe pa hetim paraprak
nga prokurori publik. Nga monitorimi i lëndëve me epilog të plotfuqishëm gjyqësor, mund të konkludohet
përfaqësim i ngjashëm i veprave penale me atë që ka përfaqësim të lartë në përqindje të veprave penale që
lidhen me dhunën psikologjike, përkatësisht të veprës penale "rrezikim i sigurisë", si dhe një rast "Detyrim"
sipas nenit 139 të KP-së. Nuk ka raste të zbuluara të dhunës seksuale ose ekonomike qoftë në periudhën e
monitorimit ose në ekzemplarin e rasteve të përfunduara gjyqësore, ndërsa në të dy ekzemplarët dominon
dhuna fizike me rreth 75% të të gjitha lëndëve që i nënshtrohen këtij studimi. Megjithatë, në këtë pjesë duhet
të theksojmë përsëri dhe të marrim parasysh numrin informal të dhunës familjare të pa procedura dhe të pa
denoncuar, veçanërisht dhunës psikologjike dhe seksuale që viktimat rrallë inkurajohen të raportojnë, nga
turpi ose për shkak të dëshmimit të vështirë të këtyre llojeve të dhunës familjare, prandaj, mund të themi se
viktimat inkurajohen më shumë të raportojnë dhunën fizike.
Gjatë monitorimit, janë evidentuar vetëm dy vepra penale "Vrasje" në bazë të nenit 123, paragrafi2,
pika 2 e Kodit penal, ndërsa në ekzemplarin e lëndëve me epilog të plotfuqishëm gjyqësor janë evidentuar 6
raste të vrasjes së kryer gjatë ushtrimit të dhunës familjare në periudhën nga viti 2015 deri në vitin 2020.
Për dallim nga dhuna familjare seksuale, e cila shpesh mund të mbetet e pa raportuar dhe e pazbuluar, kështu
që mungesa e veprave të tilla penale, në vetvete nuk mund të konsiderohet fakt inkurajues, numri relativisht
i vogël i vrasjeve të kryera gjatë dhunës familjare tregon se forma më serioze e dhunës familjare megjithatë
është e margjinalizuar, megjithëse jo e papërfillshme. Në këtë drejtim, nga ekzemplari i analizuar mund të
shihet se edhe "lëndimi i rëndë trupor" si vepër më e rëndë penale është vepër penale relativisht pak e
përfaqësuar në rastet aktive dhe të përfunduara gjyqësore, që gjithçka së bashku mund të duket optimiste në
drejtim të ballafaqimit të suksesshëm me pasojat nga dhuna e kryer, si dhe risocializimi efikas dhe ri-integrimi
i viktimave dhe autorëve të dhunës familjare.
Duke pasur parasysh specifikën e procedimeve në lidhje me dhunën familjare, por edhe faktin që
shumica e tyre janë vepra penale relativisht të lehta, procedimet e monitoruara janë kryesisht publike, me atë
që publiku është përjashtuar vetëm në 2% të seancave kryesore për shkak të mbrojtjes së jetës private të të
akuzuarit, dëshmitarit ose viktimës. Në këtë drejtim, fakti që në të gjitha rastet gjyqtari ose trupi gjykues lejoi
praninë e vëzhguesve të Koalicionit në cilësinë e publikut ekspert në përputhje me nenin 355, paragrafi 2 i
LPP-së, duke njohur nevojën për hulumtim dhe mbledhjen e të dhënave në lidhje me performancën gjyqësore
në çrrënjosjen e dhunës në familje.
Për sa i përket vëllimit të lëndëve në lidhje me numrin e përgjithshëm të procedimeve penale para
gjykatave themelore, mund të vërejmë se ky është numër jashtëzakonisht i vogël i procedurave në lidhje me
dhunën familjare. Në përputhje me vlerësimet për shifrën e lartë të rasteve informale për këtë lloj krimi, vëllimi
i vogël i çështjeve penale tregon më tej se shumë viktima të dhunës familjare nuk inkurajohen aspak ta
raportojnë dhunën, duke pasur parasysh se shumica e procedurave zhvillohen për vepra të lehta penale për të
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cilat kërkohet pëlqimi i viktimës për ndjekje penale të kryerësit, jo rralle ndodh që viktimat të tërheqin
propozimet për ndjekje penale, dhe kështu të përfundojnë procedurën pa pasoja për kryesin e veprës. Kështu,
sipas të dhënave të mbledhura përmes monitorimit në çështjet e përfunduara gjyqësore, madje 46% të
rasteve në të cilat vullneti i viktimës ose palës së dëmtuar është i detyrueshëm për ndjekjen e kryerësit, kanë
tërhequr propozimin për ndjekje penale (Grafiku nr. 13). Kjo tërheqje e propozimit shumë shpesh mund të
bëhet para mbajtjes së seancës së parë për lëndën, ose para ngritjes së aktakuzës, që në fakt është një nga
faktorët kryesorë për ndryshimin e madh midis numrit të kërkesave të paraqitura dhe numrit të çështjeve
gjyqësore në lidhje me dhunë familjare.
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Grafiku nr. 13
Për sa i përket mbulimit gjeografik, gjykatat në qytete më të mëdha me më shumë banorë, dhe në
mënyrë analoge me një ngarkesë më të madhe pune, kanë më shumë lëndë në fushën e dhunës familjare
(Grafiku nr. 14). Kjo strukturë duhet të pritet, veçanërisht nëse marrim parasysh se përveç vëllimit të madh
të punës dhe popullsisë më të madhe të vendeve për të cilat gjykatat janë kompetente, dhe disponueshmërisë
së shërbimeve shtetërore dhe organizatave të shoqërisë civile për viktimat e dhunës familjare në vende më të
vogla, sidomos në zonat rurale.
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Ohër

Kumanovë

Përjashtim nga ky përfaqësim proporcional është Gjykata Themelore Manastir, e cila, megjithëse u
rendit e dyta në vend për nga vëllimi i lëndëve penale të trajtuara 51, përsëri ka në mënyrë disproporcionale
më pak raste të dhunës familjare. Në një masë të caktuar, mund të vërehet trend në rënie i lëndëve që lidhen
me dhunën familjare para Gjykatës Themelore Manastir, kështu që përderisa në vitin 2019 gjykata renditej
në vendin e tretë sipas numrit të lëndëve në fushën e dhunës familjare, ose me përqindje prej 17% në
ekzemplarin total të analizës, këtë vit gjendet në vendin e katërt dhe përbën vetëm 6% të ekzemplarit total.
Përjashtim tjetër nga kjo është edhe Gjykata Themelore në Tetovë, ku për dy vite radhazi nuk janë regjistruar
raste aktive në lidhje me dhunën familjare. Reterimi i tillë mund të jetë indikativ për kushtet në të cilat viktimat
mund të raportojnë dhunën në rajon të caktuar gjeografik, që mund të kushtëzohet nga një numër faktorësh,
përfshirë kapacitetin e institucioneve përkatëse për të siguruar mbrojtje adekuate dhe për të fituar besimin e
viktimave, në mënyrë që viktimat të inkurajohen të raportojnë më shumë dhunën familjare. Në rastet e tjera,
lëndët në fushën e dhunës familjare janë përqendruar kryesisht në Shkup me pothuajse 60% të të gjitha
procedurave, dhe pastaj në Kumanovë, Shtip, Manastir dhe Gostivar.

51Raportet vjetore të gjykatave janë në dispozicion në lidhjen vijuese: http://www.sud.mk/
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KOHËZGJATJA E PROCEDURAVE
Veprimi në rastet e dhunës familjare duhet të jetë i shpejtë dhe efektiv për shkak të marrëdhënies
specifike të viktimës me autorin e veprës penale, si dhe probabilitetit të lartë se ndajnë të njëjtin vendbanim,
i cili mund të paraqesë faktor rreziku për përsëritjen e dhunës nëse mbetet e pa sanksionuar. Për më tepër,
kohëzgjatja e gjatë e procedimit mund të shkaktojë kundër efekt në sjelljen e autorit të dhunës familjare i cili
mund të frustrohet dhe provokohet në mënyrë plotësuese nga kohëzgjatja e procedurës dhe të fillojë të
hakmerret ndaj viktimës e cila ka filluar të gjithë atë proces. Nga ana tjetër, të pandehurit në procedurat e
dhunës familjare kanë të gjitha garancitë procedurale të cilat i gëzojnë të gjithë personat që mund të gjenden
në vetinë e të akuzuarve në procedurë penale, përfshirë të drejtën për gjykim brenda një kohe të arsyeshme,
pavarësisht nga rezultati i procedimit. Për shkak të gjithë kësaj, shpejtësia e veprimit në procedurat penale
në fushën e dhunës familjare është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe synon të mbrojë në mënyrë adekuate
integritetin dhe mirëqenien e viktimave të dhunës familjare, si dhe të sigurojë që autorët e krimit do të
përballen me drejtësi dhe procedurë të drejtë, ndërsa minimizon rreziqet e nxitjes së sjelljes hakmarrëse nga
kryesi.
Duke pasur parasysh që procedurat e monitoruara nuk u hasën që nga fillimi, dhe në të gjitha ato nuk
u morr vendim i plotfuqishëm gjyqësor gjatë kohës së procesit të monitorimit, të dhënat për kohëzgjatjen e
procedurave u mblodhën nga lëndët e përfunduara me vendim të plotfuqishëm gjyqësor. Ajo që vihet re është
se shumica e lëndëve, ose 70% përfundojnë në afat prej 6 muajve, gjë që në fakt korrespondon me supozimet
e përgjithshme teorike për kohëzgjatjen mesatare të një procedure penale, e cila sipas hulumtimeve të
Këshillit të Evropës, në Maqedoni është 150 ditë (grafiku nr. 15) 52. Megjithatë, veçohen 8 raste që zgjatën
më shumë se 6 muaj, ose 15% e rasteve të analizuara të përfunduara dhe 7, ose 14% që zgjatën më shumë
se një vit, duke përfshirë një rast që zgjati 3 vjet dhe 1 ditë.
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Grafiku nr. 15
Në mënyrë konsekuente, nëse shikojmë të dhënat mbi numrin e vonesave në lëndë të veçanta, do të
vërejmë se 28, ose pothuajse gjysma e ekzemplarit të analizuar të lëndëve të përfunduara ishin përfunduar
52https://public.tableau.com/profile/cepej#!/vizhome/CEPEJ-Overviewv20201_0EN/Overview
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në vetëm një seancë gjyqësore, 22 raste kishin deri në 3 prolongime të seancave gjyqësore kryesore, ndërsa
në 9 raste kishte 5 ose më shumë seanca gjyqësore të prologuara, nga të cilat në 3 raste kishte më shumë se
10 seanca të prolonguara (Grafiku nr. 16). Megjithëse duhet të kihet parasysh se bëhet fjalë për ekzemplar
shumë të vogël të lëndëve në të cilat është bërë hulumtim, megjithatë bëhet fjalë për të gjitha rastet e
përfunduara ligjërisht në lidhje me dhunën familjare që janë proceduar para Gjykatës Themelore Penale Shkup
për periudhë prej 5 vjetësh, që tregon se mesatarisht lëndët zgjidhen në 2,2 seanca dëgjimore, shkalla e
vonesës në shumicën e rasteve është optimiste e ulët, ndërsa kohëzgjatja e shumicës së procedurave zgjidhet
dhe më shpejt se koha mesatare e vendimit në procedurat penale. Megjithatë, duke pasur parasysh këtë, duhet
të theksohet se numër i konsiderueshëm i lëndëve zgjasin më shumë se 6 muaj, si dhe fakti se një përqindje
e vogël e lëndëve kanë seanca dëgjimore që janë shtyrë disa herë.
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Grafiku nr. 16
Është e rëndësishme të theksohet se 24 nga lëndët kanë përfunduar me pranimin e fajësisë, ose 40%
të të gjitha lëndëve të përfunduara, ndërkaq sipas LPP-së, pranimi i fajit mund të jepet vetëm në seancën e
parë gjyqësore për seancën kryesore, menjëherë pas fjalës hyrëse të prokurori , përkatësisht leximi i
aktakuzës dhe shënimeve për të drejtat e të pandehurit (Grafiku nr. 17). Prandaj, mund të nxirren dy
përfundime të rëndësishme:
1) në gjysmën e lëndëve që përfunduan me pranimin e fajësisë, seanca e parë nuk u mbajt në 30 ditët e
para nga paraqitja e aktakuzës, që është indikative për shpejtësinë me të cilën gjykatat vepruan dhe
mënyrën e organizimit dhe menaxhimit të punës së gjykatës, duke përfshirë vendosjen e prioriteteve
për lëndët gjyqësore;
2) 85% e lëndëve që kanë përfunduan në një seancë gjyqësore kishin epilog të tillë për shkak të pranimit
të fajësisë nga i akuzuari, që është tregues i faktit se gjykatat përballen me vështirësi në menaxhimin
e rrjedhës së procedurës kur e njëjta nuk do të përfundojë pas pranimit të fajësisë.
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Grafiku nr. 17
Në mënyrë analoge me këtë, menaxhimi i rrjedhës së procedurave gjyqësore analizohet përmes
shtyrjes së seancave për seancën kryesore, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me mungesën e të pandehurve dhe
prokurorëve publik, dhe shumë rrallë për shkak të mbledhjes së provave të reja, thirrjes së dëshmitarëve të
rinj ose përgatitjes së të mbrojtjes. Në shumicën e vonesave të detektuara dominon mungesa e kombinuar e
dy ose më shumë subjekteve të procedurës, ndërsa shikuar në përgjithësi më shumë mungojnë pikërisht
personat e përfshirë drejtpërdrejt, kryesisht i pandehuri dhe prokurori publik. Kjo situatë është pothuajse
identike në rastet e vëzhguara (Grafiku nr. 18) dhe në lëndët e përfunduara mbi të cilat është bërë monitorim
(Grafiku nr. 19), ndërkaq të dhënat të tilla përkojnë kryesisht me përqindjen e vonesave në procedurat e tjera
penale të monitoruara nga Koalicioni.
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Reterim më i madh ndodh vetëm në faktin se në ekzemplarin specifik ekziston shkallë pak më e lartë
e mungesës së prokurorëve publikë, e cila është pothuajse identike me mungesën e të pandehurve në
procedurat e monitoruara, kështu që prokurori publik mungoi në 42 seanca, ndërsa i pandehuri në 46.
Mungesa e prokurorëve publik në seancat kryesore është veçanërisht shqetësuese në rastet e dhunës
familjare dhe ato tregojnë nga njëra anë kapacitetin e prokurorive publike në kontekstin e burimeve njerëzore
në dispozicion, dhe nga ana tjetër ndërgjegjësimin e prokurorëve publik për trajtimin e lëndëve nga fusha e
dhunës familjare, seriozitetin, ndjeshmërinë dhe sensivitetin e këtyre rasteve, në këtë mënyrë duke i dhënë
prioritet zgjidhjes së tyre.
Mungesa e viktimës në shumicën e procedurave nuk përbën arsye për shtyrjen e procedimit, përveç
nëse ajo thirret si dëshmitare në seancën kryesore. Duke qenë se mungesa e viktimës është e treta sipas
përfaqësimit, menjëherë pas mungesës së të pandehurit dhe prokurorit, mund të konkludojmë se në
procedurat e dhunës familjare, viktima ka më pak të ngjarë të marrë pjesë ose të marrë pjesë aktive në
procesin, gjë që në mënyrë të pa shmangshme sugjeron se sa mund të jetë i gjithë procesi i pakëndshëm për
viktimat e dhunës familjare dhe se si ata preferojnë të mos përballen me kryerësin e dhunës, pa nevojë.
Nga ana tjetër, fakti që shumica e vonesave janë për shkak të mungesës së ndonjë prej subjekteve në
procedurë, ngre pikëpyetje në lidhje me kapacitetin e gjykatës si organ i pushtetit shtetëror, për të menaxhuar
me sukses procesin e gjykimit në mënyrë që të sigurojë praninë e subjekteve pa të cilat është e pamundur të
zhvillohet procedura. Në këtë kontekst, mund të vërehet se ka vështirësi në lidhje me dorëzimin e ftesave dhe
sigurimin adekuat të pranisë së pjesëmarrësve (Grafiku nr. 20), si dhe sinkronizimi i afateve dhe orareve të
të gjitha subjekteve në procedurë në mënyrë që të maksimizohet efikasiteti i seancave për seancën kryesore.
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Grafiku nr. 20
Nga grafiku mund të vërehet se në 28% të lëndëve bëhet fjalë për dorëzim të parregullt, përkatësisht
dështim i shërbimeve gjyqësore për të gjetur pjesëmarrësit në procedurë dhe t'i thërrasin ata në seancën
gjyqësore në mënyrë të rregullt. Kjo situatë mund të ndikojë seriozisht në të gjithë rrjedhën e procedurave
dhe drejtësinë e saj të përgjithshme, duke marrë parasysh të drejtën për gjykim brenda një kohe të arsyeshme,
dhe veçanërisht nevojën për efikasitet dhe efektivitet të procedurave në lidhje me dhunën familjare, në mënyrë
që rezultati përfundimtar të ndikojë në mënyrë adekuate për mbrojtjen e viktimës dhe risocializimin e
kryerësit. Kalimi i periudhës më të gjatë kohore, veçanërisht në procedurat për vepra penale më të vogla mund
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të ketë ndikim në maturimin e procedurave penale, kështu që për shkak të gjithë kësaj, menaxhimi i
procedurave gjyqësore dhe funksionimi i përgjithshëm i gjykatës me të gjitha shërbimet e saj dhe koordinimi
me organet e tjera duhet të jetë në nivel të kënaqshëm, në mënyrë që të shmangen vonesat e panevojshme në
procedurë. Një përqindje kaq e lartë e dorëzimit të parregullt tregon nevojën për përmirësimin e kapaciteteve
dhe burimeve të cilat gjykatat, si dhe organet e tjera shtetërore me kompetencë, të tilla si policia, kanë në
dispozicion për sa i përket komunikimit me qytetarët e përfshirë në procedurat gjyqësore dhe gjetjen
përfundimtare të persona të paarritshëm.
Për më tepër, në këtë drejtim, mund të vërehet se ka një përqindje shqetësuese të lartë të mungesës
së pajustifikuar nga ana e pjesëmarrësve në procedurë, që në fakt është arsyeja kryesore e mungesës së
personave nga seancat, në 30% të rasteve të vonesës. Mungesa e pajustifikuar e subjekteve në procedurë
mund të ketë pasoja të ndryshme, kështu që sipas LPP-së, mungesa e pajustifikuar e prokurorit publik mund
të rezultojë në përgjegjësi disiplinore, ndërsa mungesa e pajustifikuar e të pandehurit mund të jetë arsye për
përcaktimin e masave të caktuara që të sigurohet prania e tij. Në këtë drejtim, megjithatë, duhet të kihet
parasysh se, jo vetëm këtë vit, por në përgjithësi në periudhën e kaluar në të cilën Koalicioni realizon
monitorimin, nuk ekziston praktikë sipas së cilës gjykatat kontrollojnë shënimet mjekësore ose prova të tjera
të mungesës së justifikuar të paraqitura nga pjesëmarrësit që mungojnë, për shkak të të cilave është shtyrë
seanca gjyqësore. Kjo do të thotë që mungesat e pajustifikuara që janë zbuluar janë mungesa për të cilat
personi nuk ka paraqitur asnjë konfirmim se kanë qenë të penguar të marrin pjesë në seancë, ose nuk kanë
mundur në çfarë do lloj mënyre tjetër të arsyetojnë mungesën. Kjo mund të interpretohet në masë të madhe
si përpjekje nga personi për të shmangur gjykimin, që është veçanërisht indikative nëse këto informacione
kombinohen me numrin e lartë të mungesave të personit të akuzuar.
Përfundimisht, në këtë pjesë, duhet pasur parasysh edhe klima dhe mjedisi specifik në të cilin është
kryer ky hulumtim, përkatësisht janë kryer këto procedura, kështu që vonesat për shkak të mungesës u rritën
në mënyrë plotësuese edhe për shkak të sëmundjes ose masave parandaluese të KOVID-19, siç janë vendimet
për izolim dhe vetë-izolim të qytetarëve, të cilat mund të vërehen në një të pestën e procedurave kur
pjesëmarrësit kanë arsyetuar mungesën e tyre. Sidoqoftë, duke pasur parasysh se ky hulumtim gjithashtu
përfshiu procedurat e përfunduara gjyqësore, të zhvilluara në periudhën nga viti 2015 deri më sot, mund të
vërehet se tendencat për mungesën e subjekteve nga procedurat janë relativisht të parashikueshme, me atë
që ekziston vetëm një rritje e lehtë e mungesave të arsyeshme.
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MASAT E SIGURISË
Duke pasur parasysh përqindjen e lartë të mungesave, si dhe përqindjen e madhe të mungesave të pa
arsyetuara, veçanërisht të personave të pandehur në procedurat për dhunës familjare, u përpunuan të dhënat
në lidhje me përcaktimin e masave të sigurisë në përputhje me nenin 144 të LPP-së. Në lëndët nga fusha e
dhunës familjare, në mënyrë identike si në lëndët e tjera penale, paraburgimi mbizotëron si masë sigurie,
kështu që në 10% të rasteve të monitoruara (Grafiku nr. 21) dhe në 14% të rasteve në të cilat është bërë
këqyrje (Grafiku nr. 22) është caktuar masa e paraburgimit. Me fjalë të tjera, në pothuajse 80% të të gjitha
rasteve në të cilat është përcaktuar masë e sigurisë, kemi të bëjmë me paraburgim, ndërsa në rastet e tjera
bëhet fjalë për arrestim me qëllim të sigurimit të pranisë së të pandehurit në seancën gjyqësore. Masa e
arrestit mund të konsiderohet realisht si masë më e lehtë, sepse me atë i pandehuri me forcë çohet në seancë
gjyqësore dhe nuk konsiderohet se është privuar nga liria, sipas së cilës kjo masë në fakt paralajmëron vetëm
mundësinë e përdorimit të masave më të rënda dhe më afatgjata nëse personi vazhdon të shmangte
pjesëmarrjen në seancën kryesore 53. Megjithatë, masat e tjera mbeten të papërdorura, madje edhe si
kombinim i disa masave më të lehta, që edhe njëherë sugjeron kryesisht përdorimin e lartë të paraburgimit
për llogari të masave të tjera alternative dhe ngre pyetje në lidhje me praktikën e përgjithshme dhe
efektivitetin e masave të tjera më të lehta në të cilat gjykatat padyshim që nuk kanë besim.
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Grafiku nr. 22

Megjithëse masat e sigurisë sipas nenit 144 të LPP-së, në veçanti paraburgimi dhe format e tjera të
privimit nga liria, i referohen kryesisht sigurimit të mbarëvajtjes së procedurës penale, në drejtim të sigurimit
të pranisë së të akuzuarit, si dhe parandalimin e ndikimit të paligjshëm mbi hetimin, provat dhe dëshmitë e
dëshmitarëve, megjithatë, ato mund të përcaktohen gjithashtu për mbrojtjen e viktimës ose palës së dëmtuar
në rastet kur ekziston rrezik vërtetë i lartë dhe i arsyeshëm i pandehuri të përsëritë veprën ose të kryer vepër
të re penale me të cilën ai kërcënohet. Kur bëhet fjalë për raste të dhunës familjare, nëse ekziston rrezik i
lartë i përsëritjes së dhunës, përcaktimi i masave alternative, më të lehta të sigurisë në pajtim me LPP-në,
nuk mund të japin rezultat të duhur duke pasur parasysh faktin se shumë shpesh viktima dhe kryesi ndajnë të
njëjtën vendbanim. Në këtë drejtim, kur bëhet fjalë për raste të dhunës familjare, ekzistojnë mekanizma shtesë
53Kalajdziev G., Laжеetiќ G., Nedelkova L., Denkovska M., Trombeva M., Vitlarov T., Jankulovska P., Kadiev D., Komentari i Ligjit për Procedurën
Penale, OSBE, Shkup, 2018. f. 334
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për mbrojtjen e viktimave, të shprehura përmes masave të përkohshme të mbrojtjes të parashikuara në Ligjin
për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna familjare, në pajtim me të cilat mund të bëhet izolimi adekuat i
viktimës dhe kryesit. Në praktikë, numri i rasteve kur është vërejtur se ka pasur masë të përkohshme për
mbrojtje në përputhje me Ligjin për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna familjare ndryshon, kështu që vihet
re se në procedurat e monitoruara ishin shqiptuar vetëm 4 masa të përkohshme, ndërsa në rastet në të cilat
është bërë këqyrje është vërejtur se janë vendosur 11 masa të përkohshme. Sigurisht, këto masa mund të
përcaktohen në kombinim me më shumë masa ndaj një personi, kështu që në thelb këto 15 masa të vendosura
u referohen 10 personave, duke sugjeruar edhe një herë për mos përdorimin e masave alternative dhe të
përkohshme të mbrojtjes. Në këtë kontekst, mungojnë të dhënat mbi kontrollin e duhur mbi masat e
përkohshme për mbrojtje, kështu që është me të vërtetë e vështirë të përcaktohet efektiviteti i tyre praktik,
si dhe arsyet për të cilat në përgjithësi ka mosbesim në propozimin dhe vendosjen e këtyre masave.
Nga masat e vendosura në procedurat e monitoruara, masa "ndalimi i afrimit në distancë prej më pak
se 100 metra" u shqiptua dy herë, dhe nga një masë "ndalimi i kërcënimit se do të kryejë dhunë familjare"
dhe "trajtimi i detyrueshëm i kryerësit" (Grafiku nr. 23), ndërsa në rastet e përfunduara, më e zakonshme
është masa "ndalimi i kërcënimit për kryerjen e dhunës familjare", mandej "trajtim i detyrueshëm i kryerësit
të veprës" dhe "ndalim të maltretojë, ngacmojë, telefonojë dhe kontaktojë me viktimën" (Grafiku nr. 24). Në
asnjë nga rastet nuk ishte propozuar ose shqiptuar masa "largimi i kryerësit të krimit nga shtëpia pavarësisht
nga pronësia", në mënyrë të pavarur ose në kombinim me masa të tjera.
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UDHËZIME JURIDIKE
Si pjesë e standardeve të pranuara ndërkombëtare për gjykim të drejtë paraqet respektimin e të
drejtave themelore që i ka i pandehuri gjatë procedurës, nga të cilat më e rëndësishmja është e drejta për
pjesëmarrje efektive në procedurë. Njohja e të drejtave që i përkasin një personi gjatë procedurës është kusht
themelor të mundësohet praktikimi i efektiv i tyre, ndërsa me këtë edhe efektivitetin real të këtyre të drejtave
në praktikë. Në pajtim me këtë, në legjislacionin vendor, më saktësisht në Ligjin për procedurën penale
përcaktohet se i pandehur duhet të udhëzohet nga gjykata për se akuzohet, se ka të drejtë për avokat, të
udhëzohet se nuk është i detyruar të marrë pjesë në procedurë përmes përgjigjes së pyetjeve, parashtrimit të
pyetjeve ose me paraqitjen e provave, si dhe të drejtën të bëjë krejtësisht të kundërtën, pra të japë deklaratë,
të paraqesë dhe prezantojë prova, si dhe të shtrojë pyetje për dëshmitarët dhe ekspertët. Neni 206 i LPP-së,
shkon një hap më tej në garantimin e këtyre të drejtave, duke përcaktuar që i pandehuri duhet të udhëzohet
individualisht për secilën nga këto të drejta, ndërsa Komenti i Ligjit për procedurën penale interpreton që
secila prej të drejtave nuk duhet vetëm të numërohet, por gjithashtu edhe të shpjegohet në një mënyrë që
është e kuptueshme për të pandehurin 54.
Në zbatimin praktik të këtyre dispozitave, Koalicioni gjeti mospërputhje në udhëzimet, përkatësisht
rastet kur të drejtat nuk i shpjegoheshin fare të pandehurit, ose raste kur i pandehuri ishte udhëzuar vetëm
për një pjesë të të drejtave. Këtë vit, kjo tendencë është e dukshme në procedurat e analizuara në lidhje me
dhunën familjare, kështu që nga grafiku nr. 25 mund të vërehet se si në procedurat e monitoruara ashtu edhe
në lëndët e përfunduara në të cilat është bërë këqyrje, ekziston një trend identik kur bëhet fjalë për udhëzimet
juridike, që kryesisht përkon me gjendjet e detektuara në procedurat dhe analizat e tjera penale.
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54Kalajdziev G., Lazhetiq G., Nedelkova L., Denkovska M., Trombeva M., Vitlarov T., Jankulovska P., Kadiev D., Komentari i Ligjit për Procedurën
Penale, OSBE, Shkup, 2018.
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Udhëzimet juridike në këto procedura janë gjithashtu të pakompletuara, dhe çka është interesante,
kjo situatë korrespondon madje edhe kur bëhet fjalë për udhëzimet e shënuara në procesverbal, që tregon se
të dhënat për udhëzimet juridike të mbledhura nga vëzhguesit gjatë procedurave janë mjaft të sakta dhe
pasqyrojnë në mënyrë përkatëse situatën reale në praktikë. Sipas këtyre trendeve, mund të vërehet se
udhëzimi më i zakonshëm i dhënë nga gjykatat është për të drejtën për mbrojtës, pas kësaj vijon e drejta e të
pandehurit të heshtë dhe të paraqesë prova në mbrojtjen e tij, ndërsa e drejta të bëjë pyetje për dëshmitarët
dhe ekspertët është ndër udhëzimet më pak të dhëna. Udhëzimi për ndihmë juridike falas nuk është dhënë në
asnjë nga lëndët e monitoruara ose të përfunduara, që do të thotë se në procedurat penale në praktikë ende
mbizotëron premisa se mbrojtës me detyrë zyrtare duhet të caktohet vetëm kur bëhet fjalë për mbrojtjen e
detyrueshme sipas KPP-së, në të kundërt, i pandehuri duhet vetë të sigurojë avokat mbrojtës.
Një tregues shqetësues është fakti se në 14% të rasteve të monitoruara nuk ishin sqaruar fare të
drejtat e personit të akuzuar (Grafiku nr. 26), statistikë që sugjeron një problem tashmë ekzistues që është
regjistruar në analizat të tjera të Koalicionit. Duke marrë parasysh që perceptimet e pjesëmarrësve në
procedurë, si dhe të publikut në drejtim të asaj nëse një proces i veçantë është i drejtë, nuk varen nga rezultati
i procedurës, por nga trajtimi që fitojnë pjesëmarrësit gjatë procedurës nga gjykata, mungesa e udhëzimeve
juridik dhe mundësimi i të pandehurve për të marrin pjesë në mënyrë efektive në procedurat penale kundër
tyre mund të nxisë frustrim dhe dëshirë për hakmarrje tek kryerësi i dhunës familjare ndaj viktimës 55. Në
këtë mënyrë, viktima me dënimin ndaj kryerësit në procedurë të padrejtë do të merrte vetëm mbrojtje të
përkohshme derisa zgjat dënimi i kryerësit, ndërsa nga ana tjetër përpjekjet për risocializimin e kryesit dhe
efekti për fillim të ri, do të vështirësoheshin seriozisht.
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Grafiku nr. 26

55 Stanislaw Burdziej, Keith Guzik, Bartosz Pilitowski, Fairness at Trial: The Impact of Procedural Justice and Other Experiential Factors on Criminal
Defendants’ Perceptions of Court Legitimacy, Journal of the American Bar Foundation, достапно на:
https://clas.ucdenver.edu/sociology/sites/default/files/attached-files/fairness_at_trial_._guzik.pdf
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PROCEDURA E PARAQITJES SË PROVAVE
Siç u përmend, i pandehuri gëzon të drejta dhe garanci të veçanta procedurale në mënyrë që të
sigurohet procedurë fer dhe e drejtë, në të cilën i pandehuri do të ketë mundësi të barabarta të paraqesë
mbrojtjen e tij dhe të hedhë poshtë pretendimet dhe provat e paraqitura nga pala kundërshtare, përkatësisht
prokurori publik. Siç u përmend më herët, në procedurat penale në lidhje me dhunën familjare është e
nevojshme të vendoset ekuilibër i duhur midis mbrojtjes efektive të viktimës dhe shmangies së viktimizimit
të dyfishtë, me prezumimin e pafajësisë së të akuzuarit dhe detyrën e prokurorit publik të provojë përtej
dyshimit të arsyeshëm se personi i akuzuar është fajtor për veprën penale konkrete. Në këtë drejtim, është e
nevojshme të hetohen shpejt dhe tërësisht të gjitha rrethanat e veprës penale dhe të mblidhen prova të
mjaftueshme nga prokurori publik në mënyrë që ai të iniciojë aktakuzën, ose pafajësinë e të akuzuarit. Nga
provat e paraqitura në procedurat e monitoruara, si dhe nga këqyrjet në lëndët e përfunduara gjyqësore, mund
të vërehet përdorimi i shpeshtë i dëshmisë së viktimës si provë në procedurën penale, dhe shumë pak përdorim
i ekspertizës dhe ekzaminimit të ekspertëve (Grafiku nr. 27).
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Nga provat e tjera, mund të vërehet se ekziston dallim midis rasteve të monitoruara dhe lëndët mbi të
cilat është bërë këqyrje, në kuptimin e provave materiale, që mund të shpjegohet nga dobësitë e qasjes
metodologjike, përkatësisht numri i vogël i rasteve që ishin në dispozicion për analizë, si dhe faktin se jo të
gjitha rastet aktive të monitoruara u gjetën që nga fillimi, kështu në shumicën e tyre e gjithë procedura e
provave nuk ishte përfshirë. Nga ana tjetër, megjithatë, ky devijim vërehet kryesisht në provat materiale, të
cilat nga analizat dhe të dhënat e mbledhura deri më tani, rrallë paraqiten dhe prezantohen në seancën
kryesore, më saktësisht, ato regjistrohen vetëm zyrtarisht si prova në procesverbalin e seancës, dhe më pas
përmbajtja e tyre vendoset në mënyrë integrale në procesverbalin e seancës kryesore, veçanërisht kur bëhet
fjalë për dokumente më të mëdha me shkrim, për shkak të ekonomisë së procedurës.
Sidoqoftë, përdorimi i shpeshtë i deklaratave të viktimës si provë në mbështetje të aktakuzës ngre
sfida të veçanta në lidhje me viktimizimin e dyfishtë, sepse sipas praktikës së GJEDNJ-së, i pandehuri duhet
të ketë mundësinë të pyesë të gjithë dëshmitarët që dëshmojnë kundër tij para se gjykata të marrë vendimin
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përfundimtar 56, përfshirë viktimën e veprës penale, nëse ajo propozohet si dëshmitar nga prokurori. Për shkak
se situata të tilla të marrjes në pyetje të viktimës nga vetë i pandehuri mund të keqpërdoren nga i pandehuri
në mënyrë që ai të arrijë vuajtje shtesë tek viktima dhe duke pasur parasysh natyrën e veprave penale në
fushën e dhunës familjare, LPP-ja, ofron mundësi viktima të merret në pyetje nën kushte të veçanta të
mbrojtjes ose me përdorimin e mjeteve teknike në mënyrë që të minimizohet mundësia që i akuzuari të
përballet me viktimën në mënyrë të pahijshme dhe të papërshtatshme. Në bazë të nenit 54 të LPP-së, gjykata
mund të vendosë sipas vlerësimit të saj, ose me kërkesë të prokurorit ose vetë viktimës, për të zbatuar ndonjë
nga masat procedurale për mbrojtje.
Në praktikë, viktima është marrë në pyetje në seancë në vetinë e dëshmitarit në 77% të rasteve,
nga të cilat vetëm në 8% nën mbrojtje të veçantë me mjete teknike, dhe në 69% të rasteve hetimi i viktimës
ka qenë i drejtpërdrejtë (Grafiku nr. 28). Rreziku i lartpërmendur i viktimizimit të dyfishtë të viktimës nuk
duhet të interpretohet si kufizim i të drejtave të të pandehurit, pasi të drejtat e viktimës dhe të pandehurit
nuk janë koncepte që përjashtojnë njëra tjetrën në mënyrë reciproke. Fatkeqësisht, në pothuajse 40% të
rasteve kur viktima u mor në pyetje si dëshmitar i prokurorisë, i pandehuri nuk ka pasur leje nga gjykata të
marrë në pyetje viktimën, gjë që mund të jetë problematike duke pasur parasysh që deklarata e viktimës ishte
përdorur si provë në shumicën e rasteve (grafiku nr. 29). Veprimi i tillë mund të ndikojë në drejtësinë e
përgjithshme të procedurave, të cilat jo vetëm që do të shkelnin të drejtat e të pandehurit, por gjithashtu do
të shkelnin të drejtat e viktimës nëse kjo shkelje rezulton me mjet juridik të rregullt ose të jashtëzakonshëm
dhe përsëritje të procedurës.
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Për shkak të kësaj, është e nevojshme që prokurorët publik të bëjnë përpjekje për të mbledhur sa më
shumë prova në mbështetje të aktakuzës, në mënyrë që të shmangin propozimin e viktimës si dëshmitar, dhe
nga ana tjetër, përpjekjet e gjykatave të sigurojnë kushte të përshtatshme dhe pajisje për marrjen në pyetje
të viktimës në mënyrë të veçantë për të mundësuar mbrojtjen e saj nga sjellja e mundshme armiqësore e të
pandehurit gjatë marrjes në pyetje, në mënyrë që të arrihet drejtësia e përgjithshme e procedurës. Në
drejtimin të asaj se kufizimi i të drejtave të të pandehurit për marrjen në pyetje të viktimës është për shkak
të përpjekjeve të gjykatës të mbrojë viktimën, flasin të dhënat në lidhje me mundësinë e marrjes në pyetje të
56PC kundër Finlandës nr. 37442/97, i disponueshëm në https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22630

39

dëshmitarëve në mënyrë të kryqëzuar, në pajtim me të cilat në vetëm 6% të rasteve i pandehuri nuk kishte
mundësi të marrë në pyetje dëshmitarin e prokurorisë (Grafiku nr. 30). Në të kundërt me këtë, prokurorit
publik nuk iu mohua e drejta për të marrë në pyetje dëshmitarët e mbrojtjes në asnjë rast.
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Grafiku nr. 30
Ajo që është interesante është se në 7% të seancave viktima, përkatësisht pala e dëmtuar kërkoi që
të lejohej të bëjnë pyetje të kryqëzuara për dëshmitarët e mbrojtjes, por nuk u është dhënë mundësi e tillë
nga gjykata. Në pajtim me nenin 57 të LPK-së, pala e dëmtuar në procedurë ka të drejtë të sugjerojë faktet
dhe të propozojë prova, si dhe të marrë pjesë në seancën kryesore dhe të marrë pjesë në procedurën e
paraqitjes së provave, së këndejmi refuzimi i gjykatës tu lejojë atyre të marrin pjesë në mënyrë efektive në
procedurën e paraqitjes së provave është shkelje e të drejtave të palës së dëmtuar, përkatësisht viktimës. Në
këtë drejtim, në 9% të rasteve të këtij hetimi, pala e dëmtuar nuk ishte udhëzuar aspak për të drejtën të marrë
pjesë në procedurë, përfshirë seancën kryesore (Grafiku nr. 31).
JO
9%

PO
91%

Grafiku nr. 31
Pamundësimi i palës së dëmtuar të marrë pjesë në procedurë në vetvete nuk paraqet shkelje
thelbësore të procedurës, por është tregues i gatishmërisë së prokurorit publik, ose i mosbesimit të viktimës
në gatishmërinë e prokurorit publik për të përfaqësuar në mënyrë adekuate aktakuzën në seancën kryesore,
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për çka viktimat zakonisht refuzojnë të marrin pjesë në procedurë, vendosin t'u bëjnë pyetje të kryqëzuara
dëshmitarëve të mbrojtjes dhe madje të ballafaqohen drejtpërdrejt me të pandehurin.

E DREJTA E MBROJTJES DHE PAANDSHMËRIA E GJYKATËS
E drejta për gjykim fer dhe të drejtë, siç parashikohet në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut,
përfshin të drejtën e personit të akuzuar të gjykohet nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, që do të thotë
se ai duhet të gëzojë pavarësi sistematike në vendosjen e tij ligjore dhe kufizimin e organeve të tjera të
pushtetit shtetëror të mund të ndikojnë në gjykatë, si dhe paanshmëria në aspektin e objektivitetit, mungesës
së paragjykimeve, ose ndonjë sjellje apo qëndrim sipas të cilit gjykata mund të konsiderohet se ka formuar
mendim ose prirje ndaj njërës nga palët në procedurë. Për më tepër, gjykatat vendase duhet të kryejnë
procedimet në mënyrë që lejon gjyqtarin ose këshillim gjyqësor të ndjekin rrjedhën e procedurave dhe
paraqitjen e provave me përqendrim dhe kontroll të plotë, në mënyrë që ata të miratojnë vendim të drejtë dhe
të arsyetuar. 57
Nga të dhënat e mbledhura gjatë procesit të monitorimit në 7 gjykata themelore në vend, vëzhguesit
vunë re se gjykata nuk ka pasur kujdes në 3% të seancave, në mënyrë që një anëtar i këshillit gjykues
përkohësisht kishte braktisur sallën e gjyqit, ose një anëtar i këshillit ose gjyqtari i gjykimit, gjatë procedurës
kanë përdorur telefonin e tyre celular (grafiku nr. 32). Megjithëse të margjinalizuara, raste të tilla nuk duhet
të neglizhohen, pasi ato tregojnë zbatim jo të duhur të procedurave, si dhe sjellje joserioze nga gjyqtarët, të
cilët në thelb janë shtylla e tretë e pushtetit shtetëror. Në këtë drejtim, është e nevojshme që autoritetet
kompetente të bëjnë përpjekje maksimale për të siguruar sjellje me dinjitet, profesionalizëm dhe respekt, para
së gjithash të gjykatës si organ i pushtetit shtetëror, dhe pastaj pjesëmarrësve në procedurë, pavarësisht nga
statusi i tyre.
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Grafiku nr. 32
Rastësisht me këtë, në një numër identik të rasteve, vëzhguesit vunë re sjellje nga gjyqtari ose një
anëtar i trupit gjykues që tregon cenim të prezumimit të pafajësisë, përkatësisht mendim tanimë të formuar
të gjykatës në lidhje me fajësinë e personit të akuzuar (Grafiku nr. 33). Edhe pse përsëri bëhet fjalë për numër
57McPhee kundër Francës, nr. 59335/00, i disponueshëm në https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67121
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të margjinalizuar të lëndëve, i njëjti duhet të adresohet në mënyrë përkatëse që të shmangen shkeljet
thelbësore të procedurës sipas nenit 415 të LPP-së, në pajtim me të cilit nëse në marrjen e vendimit gjyqësor
ka marrë pjesë gjyqtar që duhej të përjashtohej nga procedura, ekziston shkelje e procedurës e cila është e
mjaftueshme për anulimin e aktvendimit gjyqësor të shkallës së parë dhe përsëritjen e procedurës. Kjo flet
vetëm në mbështetje të faktit se të drejtat e viktimës dhe të akuzuarit nuk kundërshtohen dhe respektimi i të
drejtave të njërit subjekt nuk do të thotë kufizim i të drejtave të subjektit tjetër, por përkundrazi, këto të drejta
janë kompatibile, kështu cenimi i prezumimit të pafajësisë së të akuzuarit në mënyrë të pashmangshme do të
rezultojë me shkelje të së drejtës së viktimës për mbrojtje efektive të integritetit të tij fizik dhe mendor, si
dhe në përfundimin e shpejtë dhe efikas të lëndëve gjyqësore që mund të jenë stresuese dhe të pakëndshme
për viktimën.
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Grafiku nr. 33
Është interesante se ka mbivendosje në përqindjen e rasteve kur është detektuar neglizhenca nga
gjykatat me rastet kur është zbuluar shkelje e prezumimit të pafajësisë, që mund të sugjerojë se në raste
konkrete, pikërisht për shkak të mendimit të formuar paraprakisht nga gjykata, e njëjta ka lejuar të humbë
përqendrimin apo edhe momente të shkurtra të mos pasjes së vëmendjes në vetë seancën gjyqësore. Raste
të tilla vështirë se mund të zbulohen ose vërtetohen me ndonjë provë, sepse në shumicën e gjykatave në vend
nuk ka kushte për regjistrim audio dhe vizual të gjykimeve për seancën kryesore, dhe për këtë arsye,
përmirësimi i kushteve materiale të gjykatave për zbatim adekuat të dispozitave të LPP-së, në lidhje me
regjistrimin e rrjedhës së seancës do të kontribuojë në zhdukjen e numrit edhe ashtu të vogël të lëndëve ku
gjyqtarët japin përshtypjen se janë të anshëm dhe kanë pozicion paraprak.
Lidhur ngushtë me paanësinë e gjykatës është komunikimi joadekuat ndërmjet pjesëmarrësve në
procedurë, ose midis gjykatës dhe njërit prej pjesëmarrësve në procedurë. Për qëllimet e këtij hulumtimi,
përveç komunikimit të qartë të papërshtatshëm në këtë lloj komunikimi të papërshtatshëm ex-parte, regjistroi
edhe format të tjera delikate që mund të sugjerojnë për një lloj të caktuar të relacionit midis subjekteve që
mund të konsiderohet si sjellje joprofesionale ose e papërshtatshme, ose sjellje që mund të ketë ndikim në
rezultatin përfundimtar të procedurës. Ky lloj komunikimi u detektuar në 11% të seancave dëgjimore të
vëzhguara (Grafiku nr. 34) dhe pothuajse pa përjashtim i referohet komunikimit midis gjykatës dhe prokurorit,
si dhe sjellje të caktuara të privilegjuara të prokurorëve publik, siç janë përdorimi i hyrjes zyrtare në sallën e
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gjyqit, ose mundësia që prokurori të jetë në sallën e gjyqit me gjyqtarin, ndërsa i pandehuri dhe mbrojtësi
presin para sallës së gjyqit.
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Grafiku nr. 34

Grafiku nr. 35

Megjithëse përsëri bëhet fjalë për numër të vogël të rasteve ku është realizuar komunikimi i
papërshtatshëm ex-parte, megjithatë akoma është e nevojshme të bëhen përpjekje shtesë për përmirësimin
e kapaciteteve për njohjen e këtij lloj komunikimi, si dhe për efektin që mund të ketë kjo lloj sjellje mbi
perceptimet e publikut në lidhje me drejtësinë e procedurës në tërësi.
Garancia ligjore për sigurimin e paanësisë së gjykatës është mundësia për të paraqitur kërkesë për
përjashtim nëse palët dyshojnë se një anëtar i trupit gjykues ose gjyqtari gjykues ka formuar mendim paraprak
në lidhje e lëndën, ose ekzistojnë çfarë do lloj shkaqe të tjera të cilat sugjerojnë se gjyqtari nuk do të jetë në
gjendje të marrë vendim objektiv. Vetëm në 2% të lëndëve të monitoruara u vërejt se është paraqitur kërkesë
e tillë për faktin se gjyqtari ka marrë pjesë në procedurën penale paraprake (Grafiku nr. 35). Numri kaq i vogël
i kërkesave të paraqitura për largimin e një gjyqtari, si dhe përqindja e vogël e shkeljeve të detektuara të
paanësisë së gjykatës, flasin për faktin se palët në përgjithësi i besojnë paanësisë së gjykatës, si dhe për
faktin se gjyqtarët në përgjithësi sillen profesionalisht dhe me vëmendjen e duhur në kontekstin e pozicionit
të tyre neutral dhe mos marrjes së qëndrimeve deri në përfundimin e procedurave dhe dhënien e aktgjykimit.
Si pjesë integrale e së drejtës së mbrojtjes është qasja në të gjitha provat e mbledhura nga prokuroria,
duke përfshirë jo vetëm provat në mbështetje të prokurorisë, por edhe provat në mbështetje të mbrojtjes,
përfshirë të drejtën për të bërë transkript dhe kopje të provave. Qasja e tillë për mbrojtjen është thelbësore
në drejtim të sigurimit të plotë të barazisë së armëve dhe të drejtës për mbrojtje efektive, veçanërisht duke
pasur parasysh faktin se prokurorët publikë kanë në dispozicion pothuajse të gjithë aparatin shtetëror dhe
janë në gjendje të mbledhin prova që mbrojtja nuk do të mund t'i siguronte vetë. Kështu, në një total prej 7
nga 141 rastet e kësaj analize, u vërejt se mbrojtja reagoi para gjykatës për një rrethanë të caktuar që pengon
pjesëmarrjen efikase në procedurë, dhe kjo në përqindje të barabartë sepse atyre nuk u ishte mundësuar qasje
në të gjitha provat dhe sepse nuk kanë marrë njoftim për përfundimin e hetimit, ndërsa në 20% edhe sepse
nuk ishin pajisur me provat të cilat i aka kërkuar mbrojtja nga organet shtetërore, institucionet, ose persona
fizikë ose persona juridikë, në përputhje me nenet 307 deri 311 të LPK-së (Grafiku nr. 36).
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Grafiku nr. 36
Veprimi i këtillë nga prokurorët vihet re praktikisht në çdo lloj monitorimi tematik nga Koalicioni, si
dhe në aktivitetet vjetore të monitorimit sistematik, i cili, megjithëse nuk është i shpeshtë, megjithatë është
vazhdimisht i pavarur nga lloji i fushës tematike të hulumtimit. Në këtë drejtim, Koalicioni nuk ka të dhëna të
mjaftueshme për të theksuar disa arsye për çka ndodhim këto veprime nga prokurorët, madje edhe pas
përfundimit të hetimit, përkatësisht në situatë ku i pandehuri nuk ka asnjë mënyrë për të ndikuar në provat
ose dëshmitë e dëshmitarëve. Gjatë kësaj, ky veprim i prokurorëve mund të jetë mjaft kundërprodhues, sepse
në mënyrë efektive shkel të drejtën për përgatitjen e mbrojtjes, kështu që është plotësisht i pajustifikuar.
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AKTGJYKIMI
Në pajtim me LPP-në, gjykata është e detyruar menjëherë pas përfundimit të seancës kryesore të
shpallë aktgjykimin, ndërkaq nëse nuk është e mundur të bëhet menjëherë, gjykata do ta shtyjë shqiptimin e
aktgjykimin më së shumti për 3 ditë gjatë çka do të publikojë kohën dhe vendin e publikimit të aktgjykimit.
Shpallja e vendimit gjyqësor është publike, dhe gjykata është e detyruar të shpjegojë shkurtimisht arsyet për
të cilat ka marrë vendimin konkret, si dhe të japë udhëzime të përshtatshme për të drejtën e ankimit. Sipas
këtij hulumtimi, gjykata i respektoi këto dispozita në 64% të lëndëve në të cilat është miratuar vendim
gjyqësor, që do të thotë se në 36% të këtyre lëndëve verdikti nuk u bë publik (Grafiku nr. 37).
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Grafiku nr. 37
Në mungesë të publikimit të vendimit gjyqësor, paraqiten edhe pasoja të tjera në lidhje me të drejtat
e të gjithë pjesëmarrësve në procedurë, kështu si rezultat i kësaj, në raste pothuajse identike u vërejt se
gjykata nuk sqaroi të drejtën dhe kushtet për apelimin e vendimit gjyqësor. (Grafiku nr. 38), as nuk ka
udhëzuar viktimën për të drejtën e kompensimit (Grafiku nr. 39) që edhe një herë sugjeron në rrezikun kur
një e drejtë do të shkelet, kjo do të ketë pasoja mbi të drejtat e tjera, madje edhe mbi pjesëmarrësit e tjerë në
procedurë.
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Grafiku nr. 38

Grafiku nr. 39
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Për shkak të kësaj, është me rëndësi të veçantë gjykatat të bëjnë përpjekje për publikimin e duhur të
vendimeve gjyqësore dhe të japin shpjegime të përshtatshme për arsyet për të cilat është marrë vendimi
konkret, ndërsa gjatë kësaj në mënyrë përkatëse të udhëzojnë të pandehurin dhe palën e dëmtuar,
përkatësisht viktimat për të drejtat që ju takojnë në lidhje me aktgjykimin.
Sa i përket politikës penale, nga aktgjykimet e shpallura publikisht të vendime gjatë periudhës së
monitorimit, të gjitha janë verdikte në të cilat është shqiptuar kryesisht dënim me kusht, ose më saktësisht
në 70% e lëndëve (Grafiku nr. 40), që kryesisht është për shkak të faktit se shumica e veprave penale për të
cilat janë proceduar lëndët penale konkrete ishin vepra të lehta penale, për të cilat është paraparë sanksion i
butë ligjor, i cili sipas dispozitave të Kodit penal mund të zëvendësohet me masë alternative, siç është dënimi
me kusht. Nga ana tjetër, në 64% të lëndëve të përfunduara, është caktuar dënim me kusht, dhe në 25%
është shqiptuar dënim me burg, ndërsa në 11% të rasteve ishte shqiptuar aktgjykim refuzues (Grafiku nr. 41).
Është interesante që as në periudhën e monitorimit, as në lëndët e përfunduara, nuk u detektua asnjë vendim
gjyqësor për pafajësi, që në vetvete nuk është tregues i një situate konkrete, por mund të jetë tregues se
prokuroria publike vepron vetëm në rastet kur dhuna është mjaft e dukshme, ose lehtë për tu provuar, ose nga
ana tjetër se nuk ekziston mbrojtje adekuate dhe efektive e atyre që akuzohen për vepra penale në lidhje me
dhunën familjare.
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Grafiku nr. 40

Grafiku nr. 41

Përqindja relativisht e lartë e aktgjykimeve refuzuese, që zakonisht haset në më pak se 3% të
seancave të monitoruara nga Koalicioni, në këto raste është kryesisht për shkak të përqindjes së lartë të
propozimeve të tërhequra për ndjekje penale të autorit nga viktima, por gjithashtu për shkak se në një pjesë
më të vogël të rasteve të dhunës familjare, e njëjta është kryer për shkak të pa parashikueshmërisë së
kryerësit, në këtë rast ai nuk mund të shpallet fajtor, pikërisht për shkak të mungesës së vetëdijes dhe vullnetit
për pasojat. Kështu, përveç sanksioneve, me aktgjykimin gjykata mund të shqiptojë një ose më shumë masa
sigurie për t'iu kundërvënë një rreziku konkret të një karakteristike të caktuar të të pandehurit, e cila në raste
specifike është përdorur në 22% të lëndëve, dhe po aq në 11% të masave të shqiptuara trajtim i detyrueshëm
psikiatrik në institucion dhe 11% trajtim i detyrueshëm psikiatrik në liri (grafiku nr. 42).
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Grafiku nr. 42

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Përfundimi i përgjithshëm dhe fillestar që mund të nxirret nga kjo analizë është në drejtim të
mbështetjes së supozimeve tashmë ekzistuese dhe të dhënave të disponueshme për përgjigjen penale-ligjore
ndaj dhunës familjare. Në fakt, numri i vogël i lëndëve të përfunduara me vendim të plotfuqishëm gjyqësor, në
gjykatën më të madhe themelore për periudhë prej 5 vjet, si dhe numri i vogël i proceseve gjyqësore aktive
për dhunë familjare në vitin 2020 tregojnë në mënyrë të pashmangshme se ky lloj krimi, ende ka një shifër
të lartë të rasteve informale dhe raste të pa denoncuara të dhunës familjare.
 Prandaj, duhet të bëhen përpjekje të duhura për të inkurajuar viktimat të raportojnë dhunën familjare,
si dhe të punohet në drejtim të fitimit të besimit te institucionet shtetërore dhe organet e zbatimit të
ligjit, nga viktimat.
 Në pajtim me këtë, organet shtetërore, si dhe organizatat e shoqërisë civile dhe institucionet
shkencore, është e dëshirueshme të bëjnë hulumtim të thelluar mbi arsyet pse në praktikë dhuna
familjare mbetet e pa denoncuar, në mënyrë që të jetë në gjendje të adresojë në mënyrë përkatëse
problemet e detektuara, ndërkaq kështu të arrihet zvogëlim afatgjatë i numrit informal të këtij lloji të
krimit.
Institucionet kompetente mbledhin numër jashtëzakonisht të vogël të dhënash në lidhje me punën e
tyre në fushën e parandalimit dhe zhdukjes së dhunës familjare, të cilat rrallë ndahen në më shumë kategori.
Në mënyrë plotësuese, organe të ndryshme përdorin metodologji të ndryshme për përpunimin e të dhënave,
kështu që është jashtëzakonisht e vështirë të krahasosh të dhënat dhe performancën e MPB-së, QPS-së dhe
prokurorive publike në këto procedura, si dhe të arrihet monitorim përkatës i një lënde në të gjitha fazat e
procedurës nën juridiksionin e organeve të ndryshme shtetërore. Për shkak të kësaj, është shumë e vështirë
të bëhen kërkime paraprake dhe themelore mbi karakteristikat fenomenologjike dhe etiologjike të dhunës
familjare, si dhe të bëhet profilizim më i saktë i kryerësve dhe viktimave të dhunës familjare.
 Është e nevojshme të punohet në avancimin e sasisë dhe cilësisë së të dhënave të cilat institucionet
dhe organet kompetente mbledhin në lidhje me punën e tyre në fushën e dhunës familjare. Përpjekje
të tilla do të kontribuojnë jo vetëm në përmirësimin e transparencës së autoriteteve, por gjithashtu do
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të mundësojnë hartëzimin e saktë të zonave problematike nga aspekti i shfaqjes së dhunës familjare,
por edhe nga aspekti i performancës së vetë autoriteteve.
Megjithëse Kodi penal kryesisht ndjek trendet moderne të përcaktimit dhe sanksionimit të dhunës
familjare, kryesisht për shkak të harmonizimit të tij me Konventën e Stambollit në vitin 2018, është akoma e
nevojshme të përmirësohen dispozitat e tij në mënyrë që të arrihet harmonizim i plotë i dispozitave penale me
dispozitat e kësaj konvente, sepse KP-ja, ende nuk vendos kushte optimale për ndjekjen penale të dhunës
familjare.
 Prandaj, rekomandohet përmirësimi i më tejshëm i dispozitave të Kodit penal në mënyrë që të
kriminalizohet dhe përcaktohet në mënyrë përkatëse dhuna seksuale dhe psikologjike familjare, dhe
veçanërisht në drejtim të vendosjes së dispozitave që sanksionojnë dhunën ekonomike familjare.
 Avancim është i nevojshëm edhe i dispozitave të KP-së, që kanë të bëjnë me masat e sigurisë,
përkatësisht vendosjen e detyrimit për të ndjekur program për punuar me personat e dënuar për vepra
penale të kryera gjatë ushtrimit të dhunës familjare të parashikuar te mbikëqyrja mbrojtëse, të
vendoset edhe si masë e veçantë e sigurinë që gjykata mund të vendosë në mënyrë të pavarur ose në
kombinim me masa të tjera në situatë kur nuk mund të marrë aktgjykim dënues për shkak të
pengesave faktike, përkatësisht pa parashikueshmërisë së kryesit.
 Në pajtim me përqindjen e lartë të aktgjykimeve refuzuese për shkak të tërheqjes së propozimit për
ndjekje penale të kryesit të veprës penale, si dhe mendimit të pjesëmarrësve në grupet e punës, do të
ishte përkatëse të fillohet procedurë për ndryshime në KP, në mënyrë që të vazhdohet ndjekja penale
e kryesit të dhuna familjare në situatë kur viktima heq dorë nga kërkesa për ndjekje penale gjatë
procedurës, veçanërisht nëse prokurori publik ka prova të mjaftueshme dhe dyshim të arsyeshëm se
e njëjta gjë ishte bërë për shkak të detyrimit të viktimës nga autori i veprës.
Ligji për procedurën penale, hedh bazat për zhvillimin e tërë procedurës penale dhe si i tillë është i një
rëndësie të jashtëzakonshme për zbatimin e duhur të standardeve për gjykim të drejtë. Ligji kryesisht i
plotëson këto kritere, por prapë nuk rregullon mjaftueshëm të drejtat e viktimës, përkatësisht palës së
dëmtuar gjatë seancës kryesore dhe mënyrën në të cilën ato mund të realizohen.
 Është e nevojshme të përpunohen dispozitat e LPP-së që u referohen të drejtave të palës së dëmtuar,
përkatësisht viktimës të marrë pjesë në procedurën penale, veçanërisht në lidhje me të drejtat për
mbledhjen dhe paraqitjen e provave, si dhe marrjen në pyetje të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë të
dëshmitarëve, për të mundësuar pjesëmarrje të papenguar të viktimave në procedurë kur ata shprehin
vullnetin e tyre për këtë.
 Në drejtim të përmirësimit të zbatimit të masave të përkohshme për mbrojtje në përputhje me Ligjin
për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna familjare, si dhe për shkak të harmonizimi më të plotë të
legjislacionit vendor me Konventën e Stambollit, duhet të bëhet lidhja e masave për mbrojtje të
përkohshme me kompetencat e prokurorit publik dhe gjykatësit të procedurës paraprake, këshillit
penal dhe këshillit gjykues, me qëllim të arrihet integrimi i tyre në procedurat penale, ndërsa me këtë
edhe përdorimi i tyre i shtuar, por edhe zvogëlimi i zbatimit të masës paraburgim në llogari të
përdorimit të masave të përkohshme për mbrojtje.
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Koordinimi i shërbimeve kompetente, veçanërisht MPB-së, QPS-të dhe prokuroritë publike është në
nivel të pa lakmueshëm, veçanërisht kur bëhet fjalë për veprim në fazat e hershme të procedurës. Kjo mungesë
koordinimi shpesh mund të jetë rezultat i mosnjohjes së kompetencave të veta dhe kompetencave të
institucioneve të tjera, mosnjohjes së protokolleve për trajtimin e rasteve të dhunës familjare, si dhe
sensibilizimit të pamjaftueshëm të nëpunësve në lidhje me trajtimin e viktimave të dhunës familjare dhe
çrrënjosjes së stereotipave dhe paragjykimeve.
 Prandaj, është e nevojshme të bëhen përpjekje për të forcuar koordinimin dhe veprimin e ndërsjellë të
të gjitha organeve shtetërore në rastet e dhunës familjare, kryesisht përmes përdorimit të strategjisë
së përbashkët për qasje të integruar, si dhe aktiviteteve të koordinuara dhe metodologji pune
operacionale. Përpjekjet e tilla duhet të drejtohen kryesisht përmes ndërtimit të kapaciteteve
institucionale të institucioneve kompetente në drejtim të sigurimit të burimeve të mjaftueshme
materiale dhe njerëzore, si dhe krijimin e planeve strategjike dhe të veprimit për përmirësimin e
vazhdueshëm të punës së autoriteteve kompetente.
 Nga ana tjetër, është e nevojshme të rritet ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i autoriteteve kompetente
në nivel individual, në drejtim të ngritjes së kapaciteteve të punonjësve përmes trajnimeve të
ndryshme, kryesisht për ata nëpunës që dalin të parët në terren, siç janë nëpunësit policor të
uniformuar. Në këtë mënyrë jo vetëm që do të përmirësohet trajtimi i viktimave në fazat fillestare të
procedurës, por gjithashtu do të rritet përqindja e zbatimit efikas dhe efektiv të pjesës së mbetur të
procedurës penale me pasoja minimale mbi viktimën, e cila në instancë të fundit do të ishte
inkurajuese për viktimat që nuk kanë raportuar dhunën familjare, më saktë, do të forcojnë besimin e
viktimave në institucionet kompetente.
Nga pikëpamja e të dhënave demografike, është vërtet e vështirë të nxirren përfundime të
përgjithshme, duke pasur parasysh se ekzistojnë ndryshime të mëdha midis të dhënave të mbledhura nga
burime të ndryshme dhe duke përdorur metoda të ndryshme kërkimore. Kjo kryesisht mbështet teorinë se
dhuna familjare është me të vërtetë një fenomen specifik penal-juridik dhe sociologjik, profilizimi dhe kërkimi
fenomenologjik dhe etiologjik i të cilit është shumë kompleks dhe i cili mund të ndodhë në të gjitha sferat e
jetës midis të gjitha kategorive të personave. Megjithatë, ajo që mund të veçohet si tregues i qëndrueshëm
është se kryesi i dhunës familjare është zakonisht burrë i komunitetit më të madh etnik, i moshës midis 30
dhe 40 vjeç me arsim të mesëm, nga një mjedis urban, ndërsa viktima është zakonisht grua nga e njëjta
bashkësi etnike, në të njëjtën moshë dhe nga i njëjti mjedis me nivel të barabartë ose më të lartë të arsimit,
të cilët zakonisht janë në bashkësi martesore ose jashtëmartesore aktuale ose të mëparshme.
 Duke qenë se viktimat më të zakonshme të dhunës familjare janë gratë, shteti duhet të ndërmarrë
hapa për promovimin e të drejtave të grave, si dhe çrrënjosjen e plotë të llojit dominues të dhunës mbi
bazë gjinore ndaj grave - dhunën familjare. Në këtë drejtim, është e nevojshme të punohet në ngritjen
e vetëdijes së qytetarëve për ndikimin që ka dhuna familjare mbi gjithë shoqërinë, si dhe të përgatiten
programe të specializuara arsimore që do të synonin nevojat individuale dhe karakteristikat e grupeve
të ndryshme të qytetarëve në mënyrë që të njihen me të drejtat e tyre dhe mënyrat e mbrojtjes së
tyre. Përveç kësaj, shteti duhet të bëjë përpjekje maksimale për promovimin e të drejtave të grave dhe
për përmirësimin e pozicionit të tyre përmes çrrënjosjes së stereotipeve dhe paragjykimeve në lidhje
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me pozicionin e grave në familje, në mënyrë që të parandalohet dhuna ndaj grave në familje, por edhe
të inkurajojë gratë të mbrojnë të drejtat e tyre pa u ndier të stigmatizuar ose të turpëruar.
 Mungesa e fëmijëve viktima, si dhe viktimave me aftësi të kufizuara fizike ose mendore në rastet e
përfshira në këtë analizë nuk duhet të kuptohet në drejtim se këta persona nuk gjenden në pozitë të
viktimës së dhunës familjare në vendin tonë, veçanërisht nëse marrim parasysh se fëmijët dhe
personat me aftësi të kufizuara janë kategoritë më të prekshme të personave që përballen me pengesa
dhe mundësi të kufizuara për të ushtruar dhe mbrojtur të drejtat e tyre. Prandaj, është e nevojshme
të zbatohen aktivitete përmes të cilave do të krijoheshin mekanizma për mbrojtjen dhe mbështetjen e
duhur të këtyre viktimave të dhunës familjare, në mënyrë që të inkurajohen të raportojnë dhunën. Për
më tepër, është e nevojshme të përmirësohen kapacitetet e organeve kompetente për trajtimin e
kategorive të personave me të cilët ata nuk kanë pasur përvojë deri më tani, si në aspektin e
kapaciteteve individuale dhe aftësive të punonjësve, ashtu edhe të pajisjeve materiale dhe teknike të
organeve shtetërore për ballafaqim me kategori specifike të viktimave të dhunës familjare.
Procedurat gjyqësore në lidhje me rastet e dhunës familjare kryesisht ndjekin trendet e detektuara
tashmë në procedurat e tjera penale, të cilat mund të interpretohen si rrethanë e mirë, pasi nuk ka lëshime të
theksuara që do të tregonin trajtim të papërshtatshëm në procedurat e dhunës familjare, por dhe si rrethanë
e keqe, sepse në përputhje me këtë, procedurat e dhunës familjare nuk marrin trajtimin e duhur me kujdes të
duhur për periudhë sa më të shkurtë kohore, duke mbajtur llogari për mbrojtjen përkatëse të viktimës dhe
respektimin e të drejtave të të akuzuarit.
 Nevojitet avancim i menaxhimit dhe koordinimit të gjykatave me organet e tjera, në mënyrë që të
sigurohet rrjedhje e pa penguar e procedurave penale, minimizimi i seancave të vonuara dhe
maksimizimi i shfrytëzimit të seancave duke ndërmarrë sa më shumë veprime procedurale dhe kështu
të arrihet zgjidhja efikase dhe e shpejtë e këtij lloji të lëndëve.
 Rekomandimet e përgjithshme në lidhje me monitorimin sistematik të procedurave gjyqësore mund
të pasqyrohen plotësisht edhe në monitorimin tematik të procedurave gjyqësore në fushën e dhunës
familjare. Kjo në radhë të parë nënkupton promovimin e të drejtave të mbrojtjes efektive, si dhe
elementin kundërshtar, kontradiktor të procedurës penale akuzuese të paraqitur nga ndryshimet në
LPP-në, në vitin 2010, e cila kryesisht i referohet aftësisë së mbrojtjes për të kryer hetimin e vet,
qasjen në provat të grumbulluara nga prokuroria, si dhe mundësitë të barabarta për propozimin dhe
prezantimin e provave në seancën kryesore në një mënyrë që nuk do ta vinte mbrojtjen në disavantazh
në raport me prokurorinë. Në këtë drejtim, është e nevojshme të zbatohen aktivitete për forcimin e
kapaciteteve të gjyqtarëve për zbatimin praktik të këtyre parimeve të procedurës kontradiktore,
kontrollin përkatës mbi zbatimin e tyre në sallën e gjyqit, si dhe kapërcimin e praktikës ekzistuese dhe
traditës së trashëguar nga modeli inkuizitor i procedurës penale të shprehur në raport partneriteti
midis gjykatës dhe prokurorisë publike.
 Duhet të kryhen trajnime për të gjithë pjesëmarrësit në procedurën penale në mënyrë që të forcohet
aftësia për zbatimin praktik të standardeve për gjykim fer dhe të drejtë në përputhje me Konventën
Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe interpretimet e saj nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të
Njeriut, si dhe trajnime për të drejtat e të akuzuarit, si dhe të drejtat e viktimës në procedurat e dhunës
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familjare, veçanërisht në lidhje me pajtueshmërinë e këtyre të drejtave dhe mënyrën e realizimit
optimal të tyre.
 Duhet të forcohet kapaciteti material, teknik, financiar dhe njerëzor i Prokurorisë Publike për
grumbullimin e provave në procedurat e dhunës familjare në mbështetje të akuzave, në mënyrë që të
bindet gjykata përtej dyshimit të arsyeshëm për kryerjen e veprës penale, por edhe të shmanget
dëshmia e panevojshme e viktimës dhe ballafaqimi i saj me të akuzuarin për dhunë familjare. Në këtë
drejtim, është e nevojshme të forcohet koordinimi dhe komunikimi i Prokurorisë Publike me policinë
gjyqësore dhe organet e tjera, si dhe të mundësohet qasje e pandërprerë dhe e shpejtë e prokurorëve
publik në bazat e të dhënave të institucioneve, organeve dhe trupave të tjera, të cilat janë të
rëndësishme për hetimin penal.
Duke marrë parasysh të gjithë këtë që u tha më artë, mund të konkludohet se nevojiten përpjekje të
organizuara të shtetit dhe shoqërisë civile, të cilat do të synonin problemin e dhunës familjare në shumë
aspekte, përfshirë kërkime mbi fenomenologjinë dhe shkaqet e dhunës familjare, kërkime për zbatimin praktik
dhe efektivitetin e zgjidhjeve ligjore për çrrënjosjen dhe parandalimin e dhunës familjare, si dhe aktivitetet që
synojnë rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për pasojat e dhunës familjare, seriozitetin e fenomenit,
destigmatizimin e viktimave dhe luftimin e stereotipeve, shoqëruar me aktivitete për ndërtimin e kapaciteteve
të organeve kompetente, por edhe të vetë qytetarëve sa i përket njohjes së të drejtave të tyre dhe mënyrave
për mbrojtjen e tyre.
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