
TË DREJTAT TONA 
GJATË RAPORTIMIT TË 
DHUNËS NË FAMILJE



KU RAPORTOHET
DHUNA NË FAMILJE?

1 Policia e Kosovës
2 Zyra për Mbrojtjen e Viktimave 
 (në Prokurori të Shtetit) 
3 Qendrat për Punë Sociale
4 Strehimore
5 Agjencitë për Ndihmë Juridike Falas
6 Organizatat Jo-Qeveritare 

Raportimi i dhunës mund të bëhet
edhe  përmes telefonit në linjën 23 orësh:

0800 11 112
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RAPORTIMI I DHUNËS 

 Rastet e dhunës në familje zhvillohen në dy 
procedura, penale dhe civile. Institucionet e rendit 
dhe ligjit nuk kanë të drejtë të pyesin viktimën se a 
dëshiron ta lajmërojë rastin si rast penal. Rastet e 
raportuara të dhunës duhet të ndiqen  sipas detyrës 
zyrtare me procedurë penale. 

 Krahas inicimit të ndjekjes penale të rastit të 
dhunës,  qytetarët kanë të drejtë që të kërkojnë edhe 
urdhërmbrojtje. Urdhërmbrojtje quhet një vendim i 
gjykatës, i cili ia përcakton  distancën fizike të kryesit 
të dhunës si dhe masa tjera mbrojtëse me synim të 
parandalimit të përsëritjes së dhunës. 
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RAPORTIMI I DHUNËS
NË POLICI
 Nëse rasti raportohet në Policinë e Kosovës, 
intervista duhet të realizohet në një dhomë që ofron 
ndjenjën e sigurisë. Gjatë intervistës plotësohet 
formulary, të cilit në fund i bashkangjitet edhe raporti 
policor (deklarata). 

1.   të dhënat personale
2.   vlerësimin e gjendjes shëndetësore
3.  përshkrimin e shkurtër të rastit
4.   nevojën për strehim

 Policia e ka për detyrë që të sillet në atë mënyrë që të 
mos përfshihet në riviktimizim / viktimizim sekondar, 
gjë që do të përbënte shkelje të të drejtave të njeriut. 
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MBLEDHJA E FAKTEVE

 • Policia është e obliguar të identifikojë lëndimet  
  që keni pësuar. Por një rol të rëndësishëm luan   
  edhe informimi sa më i detajuar për lëndimet   
  nga ana e pales. 

 • Nëse keni foto, mesazhe me tekst, email ose    
  dëshmi të tjera të abuzimit që keni përjetuar,   
  duhet t’i tregoni policisë.  

 • Tregojuni për çdo armë zjarri që ushtruesi i    
  dhunës mund të ketë. Kjo do të ndihmojë     
  policinë të përcaktojë shkallën e rrezikshmërisë  
  dhe llojin e krimit. 
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HAPAT PASUES



  Pas pranimit të gjitha këtyre informacioneve fillestare, policia bën  
  vlerësimin e rrezikut për viktimën, i cili vlerësim duhet të bëhet në  
  prezencën e Mbrojtësit të Viktimave, të cilin e lajmëron policia.  Kur  
  viktima e dhunës është fëmijë, kjo bëhet në prezencë të organit të  
  kujdestarisë. 
  Policia ka obligim të ju dërgojë dhe shoqërojë deri në institucionet  
  publike shëndetësore për trajtim ose kontrollimin mjekëso, i cili   
  ofrohet pa pagesë për viktimat e dhunës.
  Gjithashtu policia do të ju shoqërojë për marrjen e gjërave     
  personale, me pëlqimin tuaj do të ju shoqërojë në strehimore apo   
  ndonjë vend tjetër të përshtatshëm për ju. 
  Me ligj (Ligji për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, neni 7) parashihet   
  që kryesi i dhunës duhet të largohet nga shtëpia ose banesa.
  Gjatë marrjes së deklaratës dhe përpilimit të raportit, policia është  
  e obliguar që një kopje të këtij raporti t’ia japë juve dhe mbrojtësit  
  të viktimave. 
  Për qytetarët, është shumë e rëndësishme të shkruajnë apo    
  mbajnë mend emrat e zyrtarëve policorë apo edhe shifrën     
  identifikuese në supet e uniformës. Këto mund të ju nevojiten,   
  nëse keni nevojë të raportoni shkeljen e të drejtave tuaja nga ana e  
  institucioneve. 
  Policia është e obliguar të jau japë numrin e rastit apo dosjes suaj.
  Nëse policia nuk ka arritur të kryej obligimet e saj të përcaktuara   
  me ligj, ankesa ndaj zyrtarëve policore duhet të bëhet      
  në Inspektoratin Policor.
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KËRKESA PËR
URDHËRMBROJTJE
 Urdhërmbrojtja është vendim gjyqësor për masa 
mbrojtëse, i cili ia ndalon kryesit ushtrimin e dhunës 
dhe distancën fizike dhe lëshohet sipas procedurës 
civile. Urdhërmbrojtja nuk e përfshin hetimin dhe 
dënimin e kryesit, por është e orientuar të 
parandalojë dhunën në të ardhmen. 
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FORMAT E MASAVE
MBROJTËSE
 
 1. Masa e Urdhrit për Mbrojtje
  (lëshohet nga Gjykata)  
  2. Masa e Urdhrit për Mbrojtje Emergjente
  (lëshohet nga Gjykata)

 3. Masa e Urdhrit për Mbrojtje të Përkohshme   
  Emergjente
  (lëshohet me efekt të menjëhershëm nga    
  Policia gjatë kohës kur gjykatat nuk punojnë   
  dhe zgjatë deri në ditën e ardhshme të     
  punës së gjykatave)
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Masat mbrojtëse që mund të 
caktohen përmes këtyre 
urdhrave përfshijnë: 
 1. masën e ndalimit të afrimit viktimës së dhunës
  në familje, 

 2. masën mbrojtëse të marrjes së sendit, 

 3. masat mbrojtëse pasurore, 

 4. masën e trajtimit psikosocial, dhe 

 5. masat tjera që janë të domosdoshme për të    
  mbrojtur sigurinë, shëndetin ose mirëqenien e   
  viktimës dhe personave tjerë të rrezikuar. 
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