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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

Përmbajtja



 Ky raport sjell gjetjet e shkeljeve ligjore dhe shkeljeve të të drejtave të njeriut 
nga institucionet e drejtësisë gjatë trajtimit të një numri rastesh të dy të 
mbijetuarave të dhunës në familje. Raporti vë në dukje mangësitë dhe problemet 
me zbatimin e ligjeve dhe akteve tjera rregulluese në fuqi për mbrojtjen nga dhuna 
në familje në rastet, si dhe jep rekomandime për ndryshime të përgjithshme për 
adresimin dhe shmangien e shkeljeve të tilla në të ardhmen.

 Qëllimi i këtij raporti është të ndriçohet qasja dhe trajtimi institucional i 
rasteve të dy të mbijetuarave të dhunës në familje nga këndvështrimi i të drejtave 
të njeriut. Për rrjedhojë, analiza dhe shtjellimi i rasteve nuk përqëndrohet në 
kryesin e dhunës në familje ose përgjegjësinë individuale penale për dhunën në 
familje por, në përgjegjësinë institucionale gjatë trajtimit të rasteve të shtjelluara 
të dhunës në familje. Të gjitha elaborimet në raport përmbajnë referenca dhe janë 
të mbështetura në dokumente, intervistimin e dy të mbijetuarave të dhunës në 
familje dhe në analiza të bazuara në ligje dhe akte tjera nënligjore në fuqi. Raporti 
nuk i trajton të gjitha aspektet e shkeljeve ligjore në rastet e zbërthyera por vetëm 
shkeljet që janë konsideruar si më të rëndat e për të cilat ka pasur mjaftueshëm të 
dhëna për elaborim. 

 Gjetjet e raportit e nënvijëzojnë rëndësinë e kryerjes së një hulumtimi të gjerë 
për trajtimin institucional të rasteve të dhunës në familje përmes intervistimit 
dhe/ose anketimit të të mbijetuarave të dhunës në familje dhe më pas, ndryshimin 
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Përmbledhje e
përgjithshme



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

e përshtatjen e politikave shtetërore dhe procedurave për trajtimin e rasteve të 
dhunës në familje, në përputhje të dhënat e nxjerra. 

 Posaçërisht ky raport përqëndrohet në kontaktin e të mbijetuarave të dhunës 
në familje me Policinë për shkak se shumica e problemeve me trajtimin adekuat të 
rasteve fillojnë aty, përcillen nga institucionet tjera përkatëse e shpeshherë e 
përcaktojnë edhe epilogun e rastit. 

 Për shembull në rastin e Bjeshkës zyrtarët policorë e kishin këshilluar të mos 
hapë rast ndaj bashkëshortit të saj. E madje, i kishin thënë se nëse hapë rast mund 
ta humbë kujdestarinë mbi fëmijët. Këshilla të tilla përveç që janë në kundërshtim 
me Procedurat Standarde të Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje dhe me 
Ligjin për Dhunë në Familje, kanë pasur për pasojë vazhdimin e dhunës ndaj saj në 
forma të ndryshme, pa u përballur me pasoja dhe përfundimisht e kanë 
vështirësuar e penguar ndjekjen penale ndaj tyre. 

 Gjatë raportimit të rastit të dhunës, Bjeshka ishte përballur me zyrtar policor 
intervistues të cilët haptas kanë shprehur dyshimin për vërtetësinë e deklaratave 
të saj. Në njërin rast, pasi kishte shkuar në stacion policor për ta dhënë denoncimin 
disa ditë pasi kishte ndodhur incidenti i dhunës, zyrtarët policorë i kishin thënë se 
po të kishte ndodhur vërtetë rasti i dhunës do të ishte paraqitur në ditën kur 
pretendon të ketë ndodhur dhuna. 

 Në rastin e Fjollës, ish-bashkëshortit të saj i ishte shqiptuar dënim me gjobë 
EUR 200 (dy qind euro) nga gjykata për kanosje, ndërkaq gjatë matjes së dënimit 
nuk ishte marrë parasysh si rrethanë rënduese fakti se Fjolla, si viktimë e dhunës 
në familje, ka statusin e viktimës së ndjeshme. Një dënim i tillë nuk mund të 
konsiderohet adekuat për një person që ka aktakuzë tjetër të ngritur për lëndim 
trupor ndaj viktimës së njëjtë. 

05



 Gjatë trajtimit të rasteve të dy të mbijetuarave të dhunës në familje bie në sy edhe 
mungesa e kujdesit adekuat për mbledhjen dhe sigurimin e provave nga to për hetimin e 
rastit. Në rastin e Bjeshkës, ajo kishte deklaruar para Policisë se ka fotografi të lëndimeve 
trupore të shkaktuara nga bashkëshorti i saj, mirëpo zyrtari policor vetëm e kishte 
konstatuar këtë deklaratë në procesvarbal dhe nuk i kishte kërkuar t'ia dorëzojë 
fotografitë si provë. Ndërkaq në rastin e Fjollës, i është dashur t'ia dërgojë fotografitë 
drejtëpërdrejtë prokurorisë dhe të parashtrojë ankesë ndaj zyrtares policore, pasi që nuk 
ia kishte pranuar fotografitë e lëndimeve si provë.

 Për dallim nga rasti i Bjeshkës, në të cilin nuk është ngritur asnjë aktakuzë dhe nuk 
është zhvilluar proces gjyqësor penal ndaj bashëshortit të saj, në rastin e Fjollës 
shqyrtohet edhe aspekti i mbrojtjes efektive të të drejtave të njeriut nga prokuroria dhe 
gjykatat. Te trajtimi i rasteve të Fjollës nga gjykata dhe prokuroria vie në pah një tendencë 
e shpërfilljes së palës së dëmtuar nga ana e këtyre dy institucioneve. Kjo bëhet e dukshme 
posaçërisht në mos-përgjigjen e prokurorisë në kërkesën e Fjollës për përfshirjen e 
provave shtesë në aktakuzë dhe mospërfshirjen e të drejtës në ankesë për sanksionin 
penal ndaj aktgjykimin me të cilin ishte shpallur fajtor ish-bashkëshorti i Fjollës.

 Një tjetër problem që shpërfaqet gjatë shqyrtimit të procedurave mbi të cilat kanë 
kaluar Fjolla dhe Bjeshka është mungesa e transparencës dhe qasjes në dokumente të 
dosjeve të tyre si dhe në dokumente rregullative. Bjeshka e kishte raportuar shumë herë 
bashkëshortin e saj në Polici për dhunë në familje dhe asnjëherë nuk ia kishin dhënë një 
kopje të deklaratës së dhënë. Përveç kësaj, Ministria e Punëve të Brendshme nuk e ka 
publikuar udhëzimin administrativ në fuqi që përcakton procedurat, masat dhe shkeljet 
disiplinore të zyrtarëve policorë. Ky dokument as tani nuk është i qasshëm për publikun as 
në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. E vetmja mënyrë e sigurimit të tij është 
përmes parashtrimit të kërkesës për qasje në dokumente publike. 

Duke u mbështetur në gjetjet e këtij raporti, INJECT i bën thirrje institucioneve që gjatë 
hartimit të politikave, rregullave procedurale si dhe ligjeve për trajtimin e dhunës në 
familje, të mbledhin të dhëna drejtëpërdrejtë nga të mbijetuarat e dhunës në familje dhe 
t'i japin prioritet përvojave të tyre për adresimin e dështimit institucional në trajtimin e 
rasteve të dhunës në familje.
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

 
 Për përzgjedhjen e rasteve për këtë raport, ekipi hulumtues i ka analizuar katër 
dosje të rasteve të katër të mbijetuarave të dhunës në familje. Pas analizimit të tyre 
është vendosur që në këtë raport të shtjellohen rastet e dy të mbijetuarave të 
dhunës në familje, pasi që ngrisnin çështje të ndryshme të obligimeve shtetërore 
për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

Metodologjia
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 Shtjellimi i gjetjeve të këtij raporti bazohet në intervistimin e dy të mbijetuarave 
të dhunës në familje dhe dosjet e rasteve të tyre, përfshirë këtu: procesverbalet e 
policisë për intervistimin e palës së dëmtuar, procesverbale të policisë për 
intervistimin e të dyshuarve, kërkesat për urdhër mbrojtje, ankesat ndaj vendimeve 
gjyqësore, aktvendime për urdhër mbrojtje, procesverbale të shqyrtimeve 
gjyqësore të rasteve të dhunës në familje, ankesat ndaj shkeljeve disiplinore të 
zyrtarëve policor, vendimet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë për ankesat, e 
me radhë. 

 Rasti i parë që shtjellohet këtu është rasti i një të mbijetuare nga dhuna në 
familje që vjen nga një qytet i vogël i Kosovës dhe ende jeton me bashkëshortin. 
Pseudonimi «Bjeshka» që përdoret në këtë raport, është përzgjedhur nga ajo vetë. 
Ndërsa rasti i dytë, është rasti i një të mbijetuare nga dhuna në familje nga Prishtina 
e cila ka zgjedhur pseudonimin «Fjolla».

 Për shkaqe të sigurisë, të dhënat që do ta bënin të identifikueshme ato apo 
personat e afërm të tyre, janë anonimizuar, redaktuar ose janë hequr fare nga ky 
raport. Të dhënat e vendimeve, datat dhe vendet janë redaktuar po ashtu me qëllim 
të mbrojtjes së privatësisë së tyre. Një kufizim i shtjellimit të këtyre dy rasteve 
është se ekipi hulumtues ka parashtruar kërkesa të pakta për sigurimin e 
dokumenteve për shkaqe të sigurisë së dy të mbijetuarave të dhunës në familje. 
Prandaj, shtjellimet e rasteve të këtyre dy të mbijetuarave të dhunës në familje, 
bazohen në intervistat e zhvilluara me to dhe një numër të madh dokumentesh nga 
dosjet e tyre që na i ka vënë në dispozicion. 

 Përveç kërkesave për sigurimin e shkresave të lëndëve, ekipi hulumtues ka 
parashtruar edhe një numër të madh të kërkesave për qasje në dokumente publike 
dhe ka arritur të sigurojë informata, akte ligjore dhe dokumente tjera rregulluese të 
procedurave për trajtimin e rasteve të dhunës në familje që nuk janë të qasshme 
publikisht. Për hir të informimit të publikut, këto dokumente janë bashkëngjitur në 
këtë raport si Shtojca Nr.1.
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

Termet
 Ky Raport përdorë termin «Dhunë në familje» në kuptimin e përkufizimit në 
Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje: 

«Një ose më shumë vepra apo lëshime të qëllimshme që i bën një person personit 
tjetër me të cilin është ose ka qenë në marrëdhënie familjare si këto, por nuk 
kufizohet në:

 (1) përdorimin e forcës fizike ose presionin psikik të ushtruar ndaj anëtarit   
 tjetër të familjes;
 (2) çdo veprim tjetër i një anëtari të familjes që mund të shkaktojë apo kanos, se  
 do të shkaktojë dhembje fizike dhe vuajtje psikike;
 (3) shkaktimi i ndjenjës së frikës, rrezikshmërisë personale apo cenimin e    
 dinjitetit;
 (4) sulmi fizik pa marrë parasysh pasojat;
 (5) ofendimi, sharja, thirrja me emra ofendues dhe mënyra të tjera të     
 shqetësimit të vrazhdë;
 (6) përsëritja e vazhdueshme e sjelljeve me qellim te përuljes se personit tjetër;  
 (7) marrëdhënia seksuale pa pëlqim dhe keqtrajtimi seksual;
 (8) kufizimi i kundërligjshëm i lirisë së lëvizjes ndaj personit tjetër;
 (9) dëmtimi apo shkatërrimi i pasurisë dhe kanosja që ta bëjë këtë;
 (10) vënia e personit tjetër në pozitën qe ai të frikësohet për gjendjen fizike,   
 emocionale dhe ekonomike;
 (11) hyrja apo largimi me dhunë nga banesa e përbashkët apo banesën e    
 personit tjetër;
 (12) rrëmbimi.»

09

 Dhuna në baza gjinore - dhuna që i shkaktohet një gruaje për shkak se është 
grua ose që i ndikon gratë në mënyrë jo-proporcionale, e që konsiderohet shkelje e 
të drejtave të njeriut1. 

 E mbijetuar e dhunës në familje dhe viktimë – këto dy terme në këtë raport 
përdoren si sinonime për shkak se në ligjet dhe në procedurat standarde të 
veprimit në fuqi, nuk njihet termi e mbijetuar e dhunës në familje por, vetëm termi 
viktimë.



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

 Ky Raport përdorë termin «Dhunë në familje» në kuptimin e përkufizimit në 
Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje: 

«Një ose më shumë vepra apo lëshime të qëllimshme që i bën një person personit 
tjetër me të cilin është ose ka qenë në marrëdhënie familjare si këto, por nuk 
kufizohet në:

 (1) përdorimin e forcës fizike ose presionin psikik të ushtruar ndaj anëtarit   
 tjetër të familjes;
 (2) çdo veprim tjetër i një anëtari të familjes që mund të shkaktojë apo kanos, se  
 do të shkaktojë dhembje fizike dhe vuajtje psikike;
 (3) shkaktimi i ndjenjës së frikës, rrezikshmërisë personale apo cenimin e    
 dinjitetit;
 (4) sulmi fizik pa marrë parasysh pasojat;
 (5) ofendimi, sharja, thirrja me emra ofendues dhe mënyra të tjera të     
 shqetësimit të vrazhdë;
 (6) përsëritja e vazhdueshme e sjelljeve me qellim te përuljes se personit tjetër;  
 (7) marrëdhënia seksuale pa pëlqim dhe keqtrajtimi seksual;
 (8) kufizimi i kundërligjshëm i lirisë së lëvizjes ndaj personit tjetër;
 (9) dëmtimi apo shkatërrimi i pasurisë dhe kanosja që ta bëjë këtë;
 (10) vënia e personit tjetër në pozitën qe ai të frikësohet për gjendjen fizike,   
 emocionale dhe ekonomike;
 (11) hyrja apo largimi me dhunë nga banesa e përbashkët apo banesën e    
 personit tjetër;
 (12) rrëmbimi.»

 Dhuna në baza gjinore - dhuna që i shkaktohet një gruaje për shkak se është 
grua ose që i ndikon gratë në mënyrë jo-proporcionale, e që konsiderohet shkelje e 
të drejtave të njeriut1. 

 E mbijetuar e dhunës në familje dhe viktimë – këto dy terme në këtë raport 
përdoren si sinonime për shkak se në ligjet dhe në procedurat standarde të 
veprimit në fuqi, nuk njihet termi e mbijetuar e dhunës në familje por, vetëm termi 
viktimë.

1 Kombet e Bashkuara, Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave, Rekomandim i Përgjithshëm Nr.35 për 

dhunën në baza gjinore ndaj grave, përditësim i Rekomandimit nr.19, f. 1, par.1, 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf

(qasur më 09 prill 2020).
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Prapavija

Konteksti
 
 Dhuna që shkaktohet ndaj grave për shkak se janë gra ose që i ndikon ato 
joproporcionalisht cilësohet si dhunë në baza gjinore2.  Kjo lloj dhune përfshin «të 
gjitha aktet e dhunës që rezultojnë apo kanë të ngjarë të rezultojnë në dëmtim 
apo vuajtje fizike, seksuale, psikologjike, sociale apo ekonomike në baza gjinore, 
duke përfshirë kërcënime për akte të tilla, shtrëngim, apo heqje arbitrare të 
lirisë, qoftë kur kjo ndodh në jetën publike apo private3».  Dhuna në baza gjinore 
pengon seriozisht aftësinë e personave që t'i gëzojnë të drejtat dhe liritë e veta në 
mënyrë të barabartë me të tjerët4,  prandaj edhe cilësohet si formë e diskriminimit5.  
Kjo për shkak se diskriminim gjinor cilësohet çdo dallim, përjashtim apo kufizim për 
shkak të gjinisë, që ka për qëllim ose që ka efektin e zhvleftësimit ose cënimit të 
gëzimit të të drejtave dhe lirive themelore në mënyrën e njëjtë me të tjerët6. 
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

Prapavija

Konteksti
 
 Dhuna që shkaktohet ndaj grave për shkak se janë gra ose që i ndikon ato 
joproporcionalisht cilësohet si dhunë në baza gjinore2.  Kjo lloj dhune përfshin «të 
gjitha aktet e dhunës që rezultojnë apo kanë të ngjarë të rezultojnë në dëmtim 
apo vuajtje fizike, seksuale, psikologjike, sociale apo ekonomike në baza gjinore, 
duke përfshirë kërcënime për akte të tilla, shtrëngim, apo heqje arbitrare të 
lirisë, qoftë kur kjo ndodh në jetën publike apo private3».  Dhuna në baza gjinore 
pengon seriozisht aftësinë e personave që t'i gëzojnë të drejtat dhe liritë e veta në 
mënyrë të barabartë me të tjerët4,  prandaj edhe cilësohet si formë e diskriminimit5.  
Kjo për shkak se diskriminim gjinor cilësohet çdo dallim, përjashtim apo kufizim për 
shkak të gjinisë, që ka për qëllim ose që ka efektin e zhvleftësimit ose cënimit të 
gëzimit të të drejtave dhe lirive themelore në mënyrën e njëjtë me të tjerët6. 

 

Disa nga të drejtat e njeriut që cenohen nga dhuna në baza gjinore që shkaktohet 
ndaj grave janë:

a) e drejta në jetë;
b) liria nga tortura, trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtrues;
c) e drejta në liri dhe siguri;
d) e drejta në trajtim të barabartë;
e) e drejta në standardin më të lartë të shëndetit fizik dhe mendor;
f) e drejta në kushte të drejta dhe të përshtatshme të punës7.  Rrjedhimisht, dhuna  
    në baza gjinore paraqet shkelje të të drejtave të njeriut dhe brenda kategorisë   
    së  saj, përfshin edhe dhunën në familje8.  
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Statistika të përgjithshme të 
raportimit të dhunës në familje
 Dhuna në baza gjinore është e përhapur në tërë botën9  dhe Kosova nuk bën 
përjashtim. Sipas të dhënave të përgjithshme të Policisë së Kosovës, dhuna në 
familje ndaj grave është shumë e përhapur dhe i ndikon gratë jo-proporcionalisht10.  
Vetëm në vitin 2019, në Kosovë janë raportuar 1593 raste të dhunës në familje11.  Nga 
to, 83% të të gjitha raportimeve janë bërë nga gratë ose vajzat12.  Në vitin 2018, 
përqindja e rasteve të dhunës në familje të raportuara nga gratë ose vajzat ka qenë 
80%, ndërkaq në vitin 2017 ka qenë 78%13.  Për rrjedhojë, rastet e raportuara në 
Policinë e Kosovës në tri vitet e fundit kanë shënuar rritje për çdo vit. Sidoqoftë, 
numri real i rasteve të dhunës në familje të cilat nuk raportohen nga viktimat 
mendohet të jetë shumë më i madh se shifra zyrtare e rasteve të regjistruara para 
institucioneve14.  

2 Kombet e Bashkuara, Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave, Rekomandim i Përgjithshëm Nr.19: Dhuna 

ndaj Grave, 1992, paragrafi 6, 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf (qasur 

më 09 prill 2020); Kombet e Bashkuara, Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave, Rekomandim i 

Përgjithshëm Nr.35 për dhunën në baza gjinore ndaj grave, përditësim i Rekomandimit të Përgjithshëm Nr.19, 2017, 

paragrafi 1, 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf (qasur 

më 09 prill 2020).

3 Neni 3, paragrafi 1.18, Ligji Nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore.
4 Neni 4, paragrafi 2, Ligji Nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore.
 5 Po aty.

6 Neni 3, paragrafi 2, Ligji Nr. 05/L-021 për Mbrojtje nga Diskriminimi.

7 Kombet e Bashkuara, Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave, Rekomandim i Përgjithshëm Nr.19: Dhuna 

ndaj Grave, 1992, paragrafi 7, 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf 

(qasur më 09 prill 2020).
8 Po aty, paragrafët 23 dhe 24.



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

Disa nga të drejtat e njeriut që cenohen nga dhuna në baza gjinore që shkaktohet 
ndaj grave janë:

a) e drejta në jetë;
b) liria nga tortura, trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtrues;
c) e drejta në liri dhe siguri;
d) e drejta në trajtim të barabartë;
e) e drejta në standardin më të lartë të shëndetit fizik dhe mendor;
f) e drejta në kushte të drejta dhe të përshtatshme të punës7.  Rrjedhimisht, dhuna  
    në baza gjinore paraqet shkelje të të drejtave të njeriut dhe brenda kategorisë   
    së  saj, përfshin edhe dhunën në familje8.  

Statistika të përgjithshme të 
raportimit të dhunës në familje
 Dhuna në baza gjinore është e përhapur në tërë botën9  dhe Kosova nuk bën 
përjashtim. Sipas të dhënave të përgjithshme të Policisë së Kosovës, dhuna në 
familje ndaj grave është shumë e përhapur dhe i ndikon gratë jo-proporcionalisht10.  
Vetëm në vitin 2019, në Kosovë janë raportuar 1593 raste të dhunës në familje11.  Nga 
to, 83% të të gjitha raportimeve janë bërë nga gratë ose vajzat12.  Në vitin 2018, 
përqindja e rasteve të dhunës në familje të raportuara nga gratë ose vajzat ka qenë 
80%, ndërkaq në vitin 2017 ka qenë 78%13.  Për rrjedhojë, rastet e raportuara në 
Policinë e Kosovës në tri vitet e fundit kanë shënuar rritje për çdo vit. Sidoqoftë, 
numri real i rasteve të dhunës në familje të cilat nuk raportohen nga viktimat 
mendohet të jetë shumë më i madh se shifra zyrtare e rasteve të regjistruara para 
institucioneve14.  

9 Kombet e Bashkuara për Gratë (UN Women), Fakte dhe Numra: Përfundimi i Dhunës ndaj Grave, 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures (qasur më 07 prill 

2020).
10 Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës, në vitin 2017 Policia ka pranuar 1269 raportime të dhunës 

në familje, nga të cilat 995 raste janë raportuar nga vajza ose gra dhe 276 nga djem ose burra. Në vitin 2018 Policia e 

Kosovës ka pranuar 1533 raportime të dhunës në familje, nga të cilat 1228 raste janë raportuar nga vajza ose gra dhe 

334 nga djem ose burra. Në vitin 2019 Policia ka pranuar 1915 raportime të dhunës në familje nga të cilat, 1593 raste 

janë raportuar nga vajza ose gra dhe 385 nga djem ose burra. Në muajin janar Policia ka pranuar 160 raportime të 

dhunës në familje. Prej tyre, 122 reaste janë raportuar nga vajza ose gra dhe 41 nga djem ose burra.
11 Policia e Kosovës, Drejtoria e Përgjithshme,Zyra për Informim, Përgjigje në Kërkesën për Qasje në Dokumente 

Publike, të datës 21 shkurt 2020, 27 shkurt 2020.
12 Po aty.
13 Po aty.
14 Institucioni i Avokatit të Popullit, Raport Vjetor 2018, faqe 112.
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Rregullimi ligjor i mbrojtjes nga 
dhuna në familje
 Dhuna në baza gjinore (përfshirë këtu edhe dhunën në familje) imponon 
detyrime shtetërore për mbrojtjen, përmbushjen dhe garantimin e të drejtave 
themelore njerëzore për gratë15.  Mes tjerash, shtetet kanë për obligim të 
ndërmarrin masa ligjore dhe masa tjera të nevojshme për të ofruar mbrojtje 
efektive të grave nga dhuna në baza gjinore16.  Këtu bën pjesë edhe obligimi për 
miratimin e sanksioneve penale, mjeteve juridike civile, dhe dispozitave tjera për 
kompensimin e dëmit nga dhuna në baza gjinore17.  Këto janë vetëm disa nga një 
numër i madh i detyrimeve që dalin nga Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e 
të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas, e cila është drejtpërdrejt e 
zbatueshme në Kosovë sipas nenit 22 të Kushtetutës dhe në rast konflikti 
mbizotëron ndaj ligjeve të brendshme dhe akteve tjera të institucioneve publike.

 Që nga viti 2010, Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin Nr.03/L-182 për Mbrojtje 
nga Dhuna në Familje, i cili është ende në fuqi dhe ka mbetur i pandryshuar. Ky ligj 
është kyç në adresimin e rasteve të dhunës në familje dhe parasheh mes tjerash 
procedura të përshpejtuara për lëshimin e urdhrave mbrojtës për viktimat në 
procedurë civile18.  Me hyrjen në fuqi të Kodit të ri Penal të Kosovës në prill 2019, 
dhuna në familje19  është paraparë si vepër penale e dënueshme me gjobë dhe me 
burgim deri në tri vite20.  Dy ligje tjera me rëndësi që po ashtu ofrojnë kornizë ligjore 
për mbrojtjen dhe trajtimin e barabartë të grave janë Ligji Nr.05/L-021 për Mbrojtje 
nga Diskriminimi dhe Ligji Nr.05/L-020 për Barazi Gjinore, të miratuara në vitin 2015.

 Përveç ligjeve në fuqi, institucionet shtetërore kanë miratuar një numër 
dokumentesh rregullative për ta trajtuar dhunën në familje. Dokumentet më të 
rëndësishme21  në këtë aspekt janë: «Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje 
nga Dhuna në Familje në Kosovë22»  e miratuar në vitin 2013 nga Agjencia për Barazi 
Gjinore që funksionon në kuadër të Zyrës së Kryeministrit dhe «Strategjia 
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

Rregullimi ligjor i mbrojtjes nga 
dhuna në familje
 Dhuna në baza gjinore (përfshirë këtu edhe dhunën në familje) imponon 
detyrime shtetërore për mbrojtjen, përmbushjen dhe garantimin e të drejtave 
themelore njerëzore për gratë15.  Mes tjerash, shtetet kanë për obligim të 
ndërmarrin masa ligjore dhe masa tjera të nevojshme për të ofruar mbrojtje 
efektive të grave nga dhuna në baza gjinore16.  Këtu bën pjesë edhe obligimi për 
miratimin e sanksioneve penale, mjeteve juridike civile, dhe dispozitave tjera për 
kompensimin e dëmit nga dhuna në baza gjinore17.  Këto janë vetëm disa nga një 
numër i madh i detyrimeve që dalin nga Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e 
të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas, e cila është drejtpërdrejt e 
zbatueshme në Kosovë sipas nenit 22 të Kushtetutës dhe në rast konflikti 
mbizotëron ndaj ligjeve të brendshme dhe akteve tjera të institucioneve publike.

 Që nga viti 2010, Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin Nr.03/L-182 për Mbrojtje 
nga Dhuna në Familje, i cili është ende në fuqi dhe ka mbetur i pandryshuar. Ky ligj 
është kyç në adresimin e rasteve të dhunës në familje dhe parasheh mes tjerash 
procedura të përshpejtuara për lëshimin e urdhrave mbrojtës për viktimat në 
procedurë civile18.  Me hyrjen në fuqi të Kodit të ri Penal të Kosovës në prill 2019, 
dhuna në familje19  është paraparë si vepër penale e dënueshme me gjobë dhe me 
burgim deri në tri vite20.  Dy ligje tjera me rëndësi që po ashtu ofrojnë kornizë ligjore 
për mbrojtjen dhe trajtimin e barabartë të grave janë Ligji Nr.05/L-021 për Mbrojtje 
nga Diskriminimi dhe Ligji Nr.05/L-020 për Barazi Gjinore, të miratuara në vitin 2015.

 Përveç ligjeve në fuqi, institucionet shtetërore kanë miratuar një numër 
dokumentesh rregullative për ta trajtuar dhunën në familje. Dokumentet më të 
rëndësishme21  në këtë aspekt janë: «Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje 
nga Dhuna në Familje në Kosovë22»  e miratuar në vitin 2013 nga Agjencia për Barazi 
Gjinore që funksionon në kuadër të Zyrës së Kryeministrit dhe «Strategjia 

Kombëtare e Republikës së Kosovës për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Plani i  
Veprimit 2016-2020» e miratuar nga Ministria e Drejtësisë në vitin 201623 . Agjencia 
për Barazi Gjinore në shtator 2019 ka publikuar «Vlerësimin e Nivelit të Zbatimit të 
Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Famlije në Kosovë». 
Sidoqoftë, nuk mund të konsiderohet se miratimi i ndryshimeve në legjislacion dhe 
i dokumenteve për adresimin e rasteve të dhunës në familje është i mjaftueshëm 
për sigurimin e mbrojtjes efektive të grave nga dhuna në familje. Në rastin Balsan 
kundër Rumanisë, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GjEDNj) e kishte 
vlerësuar pozitivisht miratimin e ligjit dhe strategjisë kombëtare për parandalim 
dhe mbrojtje nga dhuna në familje në Rumani24.  Megjithatë, sipas Gjykatës 
papërgjegjësia e përgjithshme e sistemit gjyqësor dhe pandëshkueshmëria e 
agresorëve, dëshmonte se kishte mungesë përkushtimi nga institucionet 
shtetërore për ndërmarrjen e veprimeve të përshtatshme për adresimin e dhunës 
në familje25.  Andaj, miratimi i ligjeve dhe dokumenteve tjera rregulluese duhet 
patjetër të përcillet me përgjegjje dhe trajtim adekuat institucional të rasteve që 
përfshin: ofrimin e shërbimeve të përshtatshme për të mbijetuarit/at e dhunës në 
familje që nga paraqitja e parë në stacion policor, hetimin e rasteve duke i trajtuar 
ato me seriozitetin që i takon, ndjekja penale nga prokuroria e kryesve të dhunës në 
familje dhe në fund ndëshkimi i tyre nga gjykatat sipas ligjit në fuqi.

 Në një Raport Ex-Officio të vitit 2019 të Institucionit të Avokatit të Popullit, 
nënvizohet pasiviteti i përgjithshëm gjyqësor dhe qasja diskriminuese për dhunën 
në familje që e përjetojnë gratë dhe fëmijët në Kosovë26.  Në këtë Raport, 
Institucioni i Avokatit të Popullit ka tërhequr paralele me rastin Opuz kundër 
Turqisë, në të cilin GjEDNj ka konstatuar se është krijuar klimë favorizuese për 
dhunën në familje si pasojë e pasivitetit dhe diskriminimit të përgjithshëm gjyqësor 
ndaj rasteve të tilla27.  

Ligjet në fuqi, aktet nënligjore dhe procedurat rregullative trajtohen dhe 
analizohen brenda këtij raporti në kontekst të përgjigjes dhe trajtimit institucional 
të rasteve të dy të mbijetuarave të dhunës në familje. Gjetjet dhe rekomandimet e 
këtij raporti përqendrohen në hapat e ndjekur nga institucionet dhe zbatimin e 
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

Rregullimi ligjor i mbrojtjes nga 
dhuna në familje
 Dhuna në baza gjinore (përfshirë këtu edhe dhunën në familje) imponon 
detyrime shtetërore për mbrojtjen, përmbushjen dhe garantimin e të drejtave 
themelore njerëzore për gratë15.  Mes tjerash, shtetet kanë për obligim të 
ndërmarrin masa ligjore dhe masa tjera të nevojshme për të ofruar mbrojtje 
efektive të grave nga dhuna në baza gjinore16.  Këtu bën pjesë edhe obligimi për 
miratimin e sanksioneve penale, mjeteve juridike civile, dhe dispozitave tjera për 
kompensimin e dëmit nga dhuna në baza gjinore17.  Këto janë vetëm disa nga një 
numër i madh i detyrimeve që dalin nga Konventa Ndërkombëtare për Eliminimin e 
të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas, e cila është drejtpërdrejt e 
zbatueshme në Kosovë sipas nenit 22 të Kushtetutës dhe në rast konflikti 
mbizotëron ndaj ligjeve të brendshme dhe akteve tjera të institucioneve publike.

 Që nga viti 2010, Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin Nr.03/L-182 për Mbrojtje 
nga Dhuna në Familje, i cili është ende në fuqi dhe ka mbetur i pandryshuar. Ky ligj 
është kyç në adresimin e rasteve të dhunës në familje dhe parasheh mes tjerash 
procedura të përshpejtuara për lëshimin e urdhrave mbrojtës për viktimat në 
procedurë civile18.  Me hyrjen në fuqi të Kodit të ri Penal të Kosovës në prill 2019, 
dhuna në familje19  është paraparë si vepër penale e dënueshme me gjobë dhe me 
burgim deri në tri vite20.  Dy ligje tjera me rëndësi që po ashtu ofrojnë kornizë ligjore 
për mbrojtjen dhe trajtimin e barabartë të grave janë Ligji Nr.05/L-021 për Mbrojtje 
nga Diskriminimi dhe Ligji Nr.05/L-020 për Barazi Gjinore, të miratuara në vitin 2015.

 Përveç ligjeve në fuqi, institucionet shtetërore kanë miratuar një numër 
dokumentesh rregullative për ta trajtuar dhunën në familje. Dokumentet më të 
rëndësishme21  në këtë aspekt janë: «Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje 
nga Dhuna në Familje në Kosovë22»  e miratuar në vitin 2013 nga Agjencia për Barazi 
Gjinore që funksionon në kuadër të Zyrës së Kryeministrit dhe «Strategjia 

procedurave në fuqi. Përveç kësaj, ky raport vë në dukje edhe mangësitë në aktet 
rregullative në fuqi, karshi situatave dhe elementeve të ndryshme që paraqiten në 
rastet e dhunës në familje. 

15 Kombet e Bashkuara, Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave, Rekomandim i Përgjithshëm Nr.19: Dhuna 
ndaj Grave, 1992, paragrafi 24 (b) dhe (r), 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf (qasur 
më 09 prill 2020).
16 Po aty, paragrafi 24 (t).
17 Po aty dhe paragrafi 24 (r).
18 Nenet 3 deri 19, Ligji Nr.03/L-182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje.
19 Dhunë në familje sipas përcaktimit në nenin 2, paragrafi 1.2 i Ligjit Nr.03/L-182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje.
20 Neni 248, Kodi Nr. 06/L-074 Penal i Kosovës (në vazhdim «Kodi Penal i Kosovës»).
21 Përpos këtyre dokumenteve janë edhe dy udhëzime administrative me rëndësi për çështjen e dhunës në familje: 
Udhëzimi Administrativ Nr.12/2012 për Përcaktimin e Vendit dhe Mënyrës së Trajtimit Psikosocial të Kryesit të 
Dhunës në Familje dhe Udhëzimi Administrativ (Shëndetësi) Nr.02/2013 për Mënyrën e Trajtimit të Kryesëve të 
Dhunës në Familje ndaj të cilëve është Shqiptuar Masa e Mbrojtjes së Trajtimit të Obligueshëm Mjekësor nga Varësia 
e Alkoolit dhe Substancave Psikotrope.
22 Zyra e Kryeministrit, Agjencia për Barazi Gjinore, Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në 
Familje në Kosovë bazuar në Programin e Kosovës kundër Dhunës në Familje dhe Planit të Veprimit 2011-2014, 
shtator 2013, 
https://www.psh-ks.net/repository/docs/Procedurat_Standarde_te_Veprimit_per_Mbrojtje_nga_Dhuna_ne_Familje.p
df, (qasur më 08 prill 2020) 
23 Ministria e Drejtësisë, Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Plani i 
Veprimit 2016-2020, 
https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Publikimet%20ABGJ/Strategjia%20Komb%C3%ABtare%20e%20R
K%20p%C3%ABr%20mbrojtje%20nga%20dhuna%20ne%20familje%202016-2020.pdf, (qasur më 08 prill 2020). 
24 GjEDNj, Balsan kundër Rumanisë, Nr.496445/09, 2017, paragrafi 88.
25 Po aty.
26 Institucioni i Avokatit të Popullit, Raport me Rekomandime Ex Officio Rasti Nr.346/2019 në lidhje me detyrimet 
pozitive të shtetit përkitazi me mbrojtjen nga dhuna në familje për të drejtën në jetë, që burojnë nga Kushtetuta e 
Kosovës dhe nga neni 2 i Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, 31 gusht 
2019, https://www.oik-rks.org/2019/08/01/raport-me-rekomandime-ex-officion-rasti-nr-346-2019/ (qasur më 08 prill 
2020).
27 Po aty.
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RASTI I BJESHKËS



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

Përmbledhje e fakteve
 1. Bjeshka dhe bashkëshorti i saj janë martuar në vitin 2011 dhe kanë tre 
fëmijë28.  Pas dy vitesh martesë, bashkëshorti kishte filluar të ushtrojë dhunë të 
vazhdueshme fizike e psiqike ndaj Bjeshkës, duke e kërcënuar me jetë, duke i thënë 
se do t'ia marrë fëmijët, duke e grushtuar e shpeshherë edhe duke i lënë shenja në 
trup29.  

a. Raportimi i parë i Bjeshkës me Policinë e Kosovës
 
 2. Në nëntor të vitit 2015, bashkëshorti e sulmon Bjeshkën në shtëpinë e tyre, 
me ç'rast Bjeshka e thërret Policinë për ta raportuar bashkëshortin për dhunë në 
familje30.  Zyrtarët policorë arrijnë në shtëpinë e Bjeshkës dhe e intervistojnë atë, e 
më pas bashkëshortin e saj31.  Gjatë intervistimit, zyrtari policor i kishte thënë 
Bjeshkës «po të këshilloj si motrën time mos me inicu rast», «ti i paske fëmijët 
këtu, e paske mirë këtu, këta të mirë qenkan32».  Po ashtu, zyrtarët policorë i kishin 
thënë Bjeshkës se nëse inicon rast, mund t’i humbë fëmijët pasi është e papunë dhe 
nuk mund t’ua sigurojë mbijetesën33.  Bjeshka ka deklaruar më vonë në Polici se 
këto komente të zyrtarit policor e kishin frikësuar dhe se ishte detyruar të heshtë 
e të tërhiqet nga denoncimi i rastit në stacion policor.34
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28 Policia e Kosovës, Deklaratë e Viktimës, korrik 2016, fq. 1.
29 Po aty.
30 Po aty. 
31 Intervistë e zhvilluar me Bjeshkën, mars 2020.
32 Po aty.
33 Po aty. 
34 Policia e Kosovës, Deklaratë e Viktimës, korrik 2016, fq. 1.



b. Raportimi i dytë i dhunës në familje nga Bjeshka

 3. Në korrik të vitit 2016, pas një fjalosjeje që kishte të bënte me faktin se 
Bjeshka kishte dalë për të blerë diçka, pa e pyetur bashkëshortin, ai e sulmon 
Bjeshkën duke e goditur me grushte në tërë trupin, sidomos në pjesën e barkut35.  
Kjo dhunë e shkaktuar nga bashkëshorti i saj, kishte zgjatur katër orë36.  Për shkak të 
dhimbjeve dhe vështirësive në frymëmarrje, Bjeshka ka kërkuar trajtim mjekësor 
në Qendrën për Mjekësi Familjare37.  Pesë ditë pas sulmit, Bjeshka shkon në Stacion 
Policor për ta denoncuar rastin38.  Gjatë dhënies së deklaratës, zyrtarët policorë nuk 
e njoftojnë për mundësinë që të kërkojë urdhër mbrojtës ndaj bashkëshortit të 
saj39.  Pasi Bjeshka tregon se i ka ndodhur rasti para pesë ditëve, zyrtari policor 
intervistues i thotë «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat ditë». 40

 4. Bjeshka deklaron se posedon fotografi të cilat dëshmojnë dhunën fizike, të 
cilat dëshiron t'ia parashtrojë gjykatës41.  Mirëpo, Policët intervistues nuk ia 
kërkojnë fotografitë42.  Policia e interviston bashkëshortin i cili e mohon ta ketë 
sulmuar Bjeshkën duke shpjeguar se ajo «nuk ka asnjë respekt për mua dhe për 
prindërit e mi», se është «e zhurmshme», se ajo ka nevojë për trajtim mjeksor 
psiqik dhe se në ditën kritike «pa e thirrur askush e njëjta e ka marrë automjetin 
dhe ka dalë pa e vetë kënd».43 

 5. Më pas, Mbrojtësi i Viktimave në emër të Bjeshkës, ia parashtron gjykatës 
kërkesën për urdhër mbrojtje kundër bashkëshortit të saj44.  Në gusht të vitit 2016, 
gjykata pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor, nxjerr Aktvendim për 
aprovimin e kërkesës së Bjeshkës për lëshimin e urdhrit mbrojtës45.  Pas 
administrimit të provave, gjykata konstaton se bashkëshorti i Bjeshkës ka ushtruar 
dhunë fizike ndaj saj dhe ia ndalon atij për 6 muaj që «ta shqetësojë, ofendojë, përul, 
godas, kërcënojë dhe sulmojë fizikisht» Bjeshkën46.  Pas skadimit të urdhrit 
mbrojtës, me kërkesë të Bjeshkës, gjykata nxjerr përsëri Aktvendim dhe e vazhdon 
kohëzgjatjen e urdhrit mbrojtës edhe për 3 muaj47.  Për këtë lëndë, nuk është 
ngrituar aktakuzë ndaj bashkëshortit të Bjeshkës48. 
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

c. Paraqitja e rastit të shkeljes së urdhrit mbrojtës

 6. Në qershor 2017, Zyra për Mbrojtjen e Viktimave e parashtron edhe një 
kërkesë për lëshim të urdhrit mbrojtës ndaj bashkëshortit të Bjeshkës49.  Gjykata në 
korrik 2017 nxjerr aktvendim për lëshimin e urdhrit mbrojtës për tre muaj dhe po 
ashtu ia cakton Bjeshkës kujdestarinë e përkohshme për tre fëmijët, në përputhje 
me mendimin e Qendrës për Punë Sociale50. 

 7.  Në gusht të vitit 2017, bashkëshorti shkon në shtëpinë ku po jetonte Bjeshka 
me fëmijët dhe i merr ata kundër vullnetit të saj51.  Për këtë arsye, Bjeshka e 
denoncon atë në stacion të Policisë për shkelje të urdhrit mbrojtës dhe rrëmbimin 
e fëmijëve52.  Policia dërgon kallëzim penal në Prokurori ndaj bashkëshortit të 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës prandaj, në janar të vitit 2018, Bjeshka 
intervistohet nga Prokuroria për këtë rast53.  

 8. Ky është rasti i vetëm i denoncuar nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, për 
të cilin ajo është njoftuar se është trajtuar më tej në Prokurori54.  Sipas Bjeshkës, te 
ky rast Prokuroria e ka hedhur poshtë kallëzimin penal dhe nuk ka ngritur aktakuzë 
ndaj bashkëshortit të saj55.  

d. Denoncimi i rasteve tjera të dhunës në familje
 nga Bjeshka
 
 9. Bjeshka thotë se është paraqitur mbi 30 herë gjatë 5 viteve të fundit në 
Stacion Policor për ta denoncuar bashkëshortin e saj për dhunë ose për shkelje të 
urdhrave mbrojtës56.  Ajo thotë se Policia e Kosovës, nuk ia kanë dhënë asnjëherë 
kopjet e deklaratave të saj pas intervistimit, përkundër që ajo ka kërkuar që t'i 
sigurohen ato57.  Për pasojë, ajo nuk e di saktë se sa raste të dhunës i ka denoncuar 
në Polici58.  

49 Gjykata Themelore, Departamenti i Përgjithshëm, Aktvendim për lëshim të urdhrit mbrojtës dhe caktim të 
kujdestarisë të përkohshme.
50 Po aty; Qendra për Punë Sociale, Mendim për Kujdestari të Përkohshme, korrik 2017. 
51 Prokuroria Themelore, Procesverbal për marrjen në pyetje të dëshmitarit, janar 2018.
52 Prokuroria Themelore, Procesverbal mbi marrjen në pyetje të dëshmitarit, janar 2018, fq. 1 dhe 2. 
53 Po aty.
54 Intervistë e zhvilluar me Bjeshkën, mars 2020.
55 Po aty. 
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

c. Paraqitja e rastit të shkeljes së urdhrit mbrojtës

 6. Në qershor 2017, Zyra për Mbrojtjen e Viktimave e parashtron edhe një 
kërkesë për lëshim të urdhrit mbrojtës ndaj bashkëshortit të Bjeshkës49.  Gjykata në 
korrik 2017 nxjerr aktvendim për lëshimin e urdhrit mbrojtës për tre muaj dhe po 
ashtu ia cakton Bjeshkës kujdestarinë e përkohshme për tre fëmijët, në përputhje 
me mendimin e Qendrës për Punë Sociale50. 

 7.  Në gusht të vitit 2017, bashkëshorti shkon në shtëpinë ku po jetonte Bjeshka 
me fëmijët dhe i merr ata kundër vullnetit të saj51.  Për këtë arsye, Bjeshka e 
denoncon atë në stacion të Policisë për shkelje të urdhrit mbrojtës dhe rrëmbimin 
e fëmijëve52.  Policia dërgon kallëzim penal në Prokurori ndaj bashkëshortit të 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës prandaj, në janar të vitit 2018, Bjeshka 
intervistohet nga Prokuroria për këtë rast53.  

 8. Ky është rasti i vetëm i denoncuar nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, për 
të cilin ajo është njoftuar se është trajtuar më tej në Prokurori54.  Sipas Bjeshkës, te 
ky rast Prokuroria e ka hedhur poshtë kallëzimin penal dhe nuk ka ngritur aktakuzë 
ndaj bashkëshortit të saj55.  

d. Denoncimi i rasteve tjera të dhunës në familje
 nga Bjeshka
 
 9. Bjeshka thotë se është paraqitur mbi 30 herë gjatë 5 viteve të fundit në 
Stacion Policor për ta denoncuar bashkëshortin e saj për dhunë ose për shkelje të 
urdhrave mbrojtës56.  Ajo thotë se Policia e Kosovës, nuk ia kanë dhënë asnjëherë 
kopjet e deklaratave të saj pas intervistimit, përkundër që ajo ka kërkuar që t'i 
sigurohen ato57.  Për pasojë, ajo nuk e di saktë se sa raste të dhunës i ka denoncuar 
në Polici58.  

56 Po aty.
57 Po aty.
58 Po aty.
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e. Inicimi i Rasteve Penale ndaj Bjeshkës 

i. Denoncimi për dhunë në familje dhe shkelje të 
urdhrit mbrojtës ndaj Bjeshkës

 10. Në tetor 2016 vjehrra e denoncon Bjeshkën në Polici për dhunë në familje 
dhe parashtron kërkesë për urdhër mbrojtës ndaj saj në gjykatë, pasi që gjatë një 
mosmarrëveshjeje mes tyre, sipas vjehrrës, Bjeshka e ka hedhur me këpucë59.  Në 
janar 2017 Gjykata e lëshon urdhrin mbrojtës ndaj Bjeshkës me kohëzgjatje prej 6 
muajsh, deri në korrik 201760.   

 11. Në fillim të qershorit 2017, vjehrra e denoncon Bjeshkën në Polici për 
shkelje të urdhrit mbrojtës61.  Ajo deklaron në Polici se Bjeshka e ka fyer duke i thënë 
«del nga kjo shtëpi se këtu nuk ke asgjë», se i është drejtuar me fyerje dhe fjalë 
vulgare dhe në këtë mënyrë e ka shkelur urdhrin mbrojtës të lëshuar nga gjykata62.  
Bjeshka, gjatë marrjes në pyetje për këtë rast nga Policia kishte shpjeguar se kishte 
shkuar t’i vizitojë fëmijët, pasi ishte koordinuar me ish-bashkëshortin, meqë nuk 
jetonte me ta më63.  Madje, Bjeshka nuk e kishte pranuar asnjëherë vendimin e 
gjykatës për lëshim të urdhrit mbrojtës dhe nuk ka qenë e njoftuar për të64.  Me të 
arritur në oborrin e shtëpisë, vjehrra e kishte thirrur Policinë dhe e kishte denoncuar 
për shkelje të urdhrit mbrojtës65.  Policia e Kosovës, pas intervistimit të Bjeshkës dhe 
vjehrrës së saj, parashtron kallëzim penal në Prokurori ndaj Bjeshkës, për dyshimin e 
kryerjes së veprës «mospërfillja e gjykatës66».  Prokuroria, në gusht 2017 ngritë 
aktakuzë ndaj Bjeshkës për veprën penale mospërfillje e gjykatës67.  Pas mbajtjes së 
shqyrtimit gjyqësor, Gjykata me aktgjykim e kishte refuzuar aktakuzën ndaj 
Bjeshkës, pas tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza68.  Prokuroria ishte tërhequr për 
shkak se nga provat e administruara kishte vërejtur se Bjeshka ende nuk e kishte 
pranuar aktvendimin e gjykatës për caktim të urdhrit mbrojtës në momentin kur 
pretendohej se e kishte kryer veprën penale69.  Prandaj, duke mos qenë e njoftuar për 
urdhrin mbrojtës në fuqi, nuk ka mundur ta kryejë veprën penale mospërfillje e 
gjykatës70. 

ii. Denoncimi për lëndim të lehtë trupor

 12. Në shtator 2017, vjehrra e denoncon Bjeshkën në Polici për lëndim të lehtë 
trupor dhe deklaron se gjatë një mosmarrëveshje në mes tyre, Bjeshka ia kishte 
dredhur dhe shtrënguar dorën me qëllim që ta nxjerrë nga shtëpia71.  Në tetor 2017, 
Prokuroria ngriti aktakuzë ndaj Bjeshkës për lëndim të lehtë trupor të vjehrrës72.  Pas 
mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, gjykata kishte vendosur ta hedhë poshtë aktakuzën, 
për shkak se nuk ka pasur prova të mjaftueshme për ta mbështetur dyshimin e 
bazuar mirë se Bjeshka e kishte kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor. 73

iii. Denoncim për shkelje të urdhrit mbrojtës
 
 13. Në tetor 2017, vjehrra e Bjeshkës e kishte denoncuar sërish Bjeshkën për 
shkelje të urdhrit mbrojtës në Polici74.  Sipas vjehrrës, Bjeshka kishte ardhur në 
shtëpinë ku jetonte vjehrra dhe i kishte thënë «dil nga shtëpia se dua të jetoj këtu 
me fëmijët e mi»75.  Prokuroria kishte ngritur edhe një aktakuzë ndaj Bjeshkës për 
mos-përfillje të gjykatës për shkak të shkeljes së urdhrit mbrojtës76.  Pas mbajtjes së 
shqyrtimit gjyqësor, Gjykata kishte nxjerrë aktgjykim për refuzim të aktakuzës pasi 
që Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza77.  Tërheqja e prokurorisë kishte ardhur si 
rezultat i administrimit të provave dhe konstatimit se rasti kishte ndodhur pas afatit 
për të cilin ishte lëshuar urdhri mbrojtës i gjykatës ndaj Bjeshkës78. 

Vlerësim juridik
 
 14. Rastet e Bjeshkës ngrisin një numër të madh çështjesh të përgjegjësisë 
institucionale gjatë trajtimit të rasteve të dhunës në familje. Nën-ndarja në vijim 
paraqet çështjet kryesore përmes zbërthimit të rrethanave faktike përballë bazës 
ligjore në fuqi. 

a. Sa i përket këshillës së zyrtarit policor që Bjeshka të 
mos hapë rast gjatë raportimit të parë në Polici

 15. Siç u përmend, Bjeshka në nëntor të vitit 2015 është sulmuar fizikisht nga 
bashkëshorti i saj dhe ka telefonuar Policinë për ta raportuar rastin79.  Gjatë 
intervistimit të Bjeshkës, zyrtari policor e kishte këshilluar që të mos hapë rast dhe 
i kishte thënë se nëse hap rast, mund t'i humbë fëmijët80.   Këtu duhet vlerësuar 
nëse zyrtarët policorë kanë vepruar drejt kur e kanë këshilluar Bjeshkën të mos 
hapë rast, duke i thënë se nëse e hap rastin do të mund t'i humbasë fëmijët.

 16. Sipas Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, «Policia e Kosovës duhet t’i 
përgjigjet secilit njoftim për veprat ose kërcënimet e dhunës në familje (…) pa marrë 
parasysh se kush e bën njoftimin.»81  «Policia e Kosovës e përpilon raportin lidhur 
me rastin pavarësisht se a është kryer vepra apo jo, a është ndaluar dikush apo jo 
(…).» 82 Tutje, Procedurat Standarde të Veprimit për Hetimin e rasteve të dhunës në 
familje përcakton një numër parimesh që zyrtarët policorë duhet t’i kenë parasysh 
gjatë intervistimit të viktimave. Mes tjerash: a) zyrtarët policorë duhet të tregojnë 
kujdes për sigurinë e viktimës, ta ndihmojnë atë të heqë frikën dhe të jetë më e 
gatshme për të bashkëpunuar me zbatuesit e ligjit; 83 b) zyrtarët policorë e kanë për 
detyrë ta orientojnë dhe ta këshillojnë viktimën e dhunës në familje për proceset 
ligjore që mund të inicojnë84;  dhe c) zyrtarët policorë nuk duhet ta këshillojnë 
viktimën të rikthehet në shtëpinë bashkëshortore ose familjen ku është 
ushtruar dhunë.85  Këshillimi i viktimës që të mos hapë rast nga një zyrtar policor 
bie ndesh me të gjitha këto procedura standarde të veprimit. Kjo këshillë tregon 
shpërfillje të plotë për kujdesin për sigurinë e viktimës dhe kujdesin për t'ia hequr 
asaj frikën me qëllim që të bashkëpunojë me Policinë. Në fakt, këshillimi për mos 
hapje të rastit është nxitje për të mos bashkëpunuar me policinë dhe e pengon 
viktimën nga qasja e mbrojtjes institucionale nga dhuna në familje. Zyrtarët 
policorë gjatë intervistimit, është dashur ta orientojnë dhe këshillojnë Bjeshkën 
për proceset ligjore që mund t'i inicojë, për shembull kërkesën e lëshimit të urdhrit 

mbrojtës ndaj bashkëshortit me të cilin ai do të detyrohej të largohej nga shtëpia. 
Sipas nenit 24, paragrafi 3.3 i Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, Policia është 
përgjegjëse për «informimin e viktimës lidhur me shërbimet e ndihmës ligjore, 
psikologjike dhe ndihmave të tjera në dispozicion nga institucionet qeveritare si 
dhe prej rrjetit të autorizuar të organizatave joqeveritare të cilat ofrojnë shërbime 
për viktimat.» Meqë, në rastin e Bjeshkës zyrtarët policorë nuk e kanë njoftuar në 
lidhje me këto informata, zyrtarët policorë kanë shkelur përgjegjësitë e 
përcaktuara në nenit 24, paragrafi 3.3 i Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje.

 17. Këshillimi ligjor që mund ta japë Policia është i kufizuar në informacionet 
për të drejtat e viktimës dhe proceset që ajo mund t'i ndjekë që t'i ushtrojë të 
drejtat e saj dhe t'i ofrohet mbrojtje nga organet shtetërore. Sipas Procedurave 
Standarde të Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje zyrtarët policorë nuk duhet 
«ta këshillojnë viktimën të rikthehet në shtëpinë bashkëshortore ose familjen ku 
është ushtruar dhunë»86.  Kjo rregull vlen përshtatshmërisht edhe për situatën kur 
Policia i përgjigjet thirrjes për dhunë në familje dhe shkon në shtëpinë ku ndodhet 
viktima. Zyrtarët policorë i janë përgjigjur thirrjes së Bjeshkës për ndihmë në 
shtëpinë ku ndodhej ajo dhe bashkëshorti i saj dhe e kanë këshilluar atë të mos 
hapë rast dhe të rrijë me bashkëshortin në shtëpi. Kështu zyrtarët policorë e kanë 
shkelur detyrimimin për tu përmbajtur nga këshilla të tilla pasi që e kanë këshilluar 
të qëndrojë në shtëpinë bashkëshortore ku është ushtruar dhunë. 

 18. Për më shumë, këshillimi i viktimës së dhunës në familje në rastin konkret 
paraqet edhe shkelje të një ndër objektivave kryesore të policisë, që janë 
parandalimi i veprave penale dhe kryesve të tyre dhe mbrojtja e të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut87.  Gjatë hetimit të rasteve të dhunës në familje, zyrtarët 
policorë e kanë për obligim të përdorin të gjitha mjetet dhe mënyrat e mundshme 
për mbrojtjen e viktimës dhe parandalimin nga keqtrajtime tjera që mund të 
ndodhin88. Meqë Bjeshka ka vazhduar të përjetojë dhunë në familje nga 
bashkëshorti, mund të përfundohet se zyrtarët policorë meqë e kanë këshilluar të 
mos hapë rast kanë dështuar të parandalojnë keqtrajtime të tjera nga bashkëshorti. 

Rrjedhimisht, këshillimi i Bjeshkës që të mos paraqesë rast në Polici është në 
kundërshtim me Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe me Procedurat 
Standarde të Veprimit për Hetimin e rasteve të dhunës në familje. Dështimi i 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut në këtë rast është i shtjelluar në nën-ndarjen d.

b. Sa i përket kontestimit të vërtetësisë së deklaratave dhe 
sigurimit të provave gjatë raportimit të dytë të dhunës
 
 19. Bjeshka e ka raportuar bashkëshortin e saj në Polici në korrik të vitit 2016 
për shkak se e kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër 
orë89.   Në stacion policor Bjeshka kishte deklaruar se e posedon edhe raportin 
mjekësor për lëndimet e brendshme dhe i kishte thënë zyrtarëve policor se me vete 
kishte fotografi të lëndimeve90.  Rastin e kishte raportuar pesë ditë pas sulmit, me 
ç'rast njëri nga zyrtarët policorë intervistues i kishte thënë: «me pas ndodhë 
dhuna, ti ishe ardhë qat ditë»91. Bjeshka nuk kishte shkuar t'ia sjellë raportin 
mjekësor zyrtarëve policor duke shpresuar se Policia do ta ndalë bashkëshortin 
nga kryerjet e akteve të mëtejshme të dhunës92.  Zyrtarët policorë nuk e kanë 
kontaktuar më tej për denoncimin e rastit93.  Ndaj bashkëshortit të Bjeshkës nuk 
është inicuar asnjë aktakuzë. 94 

 20. Këtu do të trajtuar dy çështje i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë 
fotografitë e lëndimeve Bjeshkës? dhe çështja e dytë ii) A ka vepruar drejt zyrtari 
policor kur ka kontestuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

ii. Denoncimi për lëndim të lehtë trupor

 12. Në shtator 2017, vjehrra e denoncon Bjeshkën në Polici për lëndim të lehtë 
trupor dhe deklaron se gjatë një mosmarrëveshje në mes tyre, Bjeshka ia kishte 
dredhur dhe shtrënguar dorën me qëllim që ta nxjerrë nga shtëpia71.  Në tetor 2017, 
Prokuroria ngriti aktakuzë ndaj Bjeshkës për lëndim të lehtë trupor të vjehrrës72.  Pas 
mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, gjykata kishte vendosur ta hedhë poshtë aktakuzën, 
për shkak se nuk ka pasur prova të mjaftueshme për ta mbështetur dyshimin e 
bazuar mirë se Bjeshka e kishte kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor. 73

iii. Denoncim për shkelje të urdhrit mbrojtës
 
 13. Në tetor 2017, vjehrra e Bjeshkës e kishte denoncuar sërish Bjeshkën për 
shkelje të urdhrit mbrojtës në Polici74.  Sipas vjehrrës, Bjeshka kishte ardhur në 
shtëpinë ku jetonte vjehrra dhe i kishte thënë «dil nga shtëpia se dua të jetoj këtu 
me fëmijët e mi»75.  Prokuroria kishte ngritur edhe një aktakuzë ndaj Bjeshkës për 
mos-përfillje të gjykatës për shkak të shkeljes së urdhrit mbrojtës76.  Pas mbajtjes së 
shqyrtimit gjyqësor, Gjykata kishte nxjerrë aktgjykim për refuzim të aktakuzës pasi 
që Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza77.  Tërheqja e prokurorisë kishte ardhur si 
rezultat i administrimit të provave dhe konstatimit se rasti kishte ndodhur pas afatit 
për të cilin ishte lëshuar urdhri mbrojtës i gjykatës ndaj Bjeshkës78. 

Vlerësim juridik
 
 14. Rastet e Bjeshkës ngrisin një numër të madh çështjesh të përgjegjësisë 
institucionale gjatë trajtimit të rasteve të dhunës në familje. Nën-ndarja në vijim 
paraqet çështjet kryesore përmes zbërthimit të rrethanave faktike përballë bazës 
ligjore në fuqi. 

a. Sa i përket këshillës së zyrtarit policor që Bjeshka të 
mos hapë rast gjatë raportimit të parë në Polici

 15. Siç u përmend, Bjeshka në nëntor të vitit 2015 është sulmuar fizikisht nga 
bashkëshorti i saj dhe ka telefonuar Policinë për ta raportuar rastin79.  Gjatë 
intervistimit të Bjeshkës, zyrtari policor e kishte këshilluar që të mos hapë rast dhe 
i kishte thënë se nëse hap rast, mund t'i humbë fëmijët80.   Këtu duhet vlerësuar 
nëse zyrtarët policorë kanë vepruar drejt kur e kanë këshilluar Bjeshkën të mos 
hapë rast, duke i thënë se nëse e hap rastin do të mund t'i humbasë fëmijët.

 16. Sipas Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, «Policia e Kosovës duhet t’i 
përgjigjet secilit njoftim për veprat ose kërcënimet e dhunës në familje (…) pa marrë 
parasysh se kush e bën njoftimin.»81  «Policia e Kosovës e përpilon raportin lidhur 
me rastin pavarësisht se a është kryer vepra apo jo, a është ndaluar dikush apo jo 
(…).» 82 Tutje, Procedurat Standarde të Veprimit për Hetimin e rasteve të dhunës në 
familje përcakton një numër parimesh që zyrtarët policorë duhet t’i kenë parasysh 
gjatë intervistimit të viktimave. Mes tjerash: a) zyrtarët policorë duhet të tregojnë 
kujdes për sigurinë e viktimës, ta ndihmojnë atë të heqë frikën dhe të jetë më e 
gatshme për të bashkëpunuar me zbatuesit e ligjit; 83 b) zyrtarët policorë e kanë për 
detyrë ta orientojnë dhe ta këshillojnë viktimën e dhunës në familje për proceset 
ligjore që mund të inicojnë84;  dhe c) zyrtarët policorë nuk duhet ta këshillojnë 
viktimën të rikthehet në shtëpinë bashkëshortore ose familjen ku është 
ushtruar dhunë.85  Këshillimi i viktimës që të mos hapë rast nga një zyrtar policor 
bie ndesh me të gjitha këto procedura standarde të veprimit. Kjo këshillë tregon 
shpërfillje të plotë për kujdesin për sigurinë e viktimës dhe kujdesin për t'ia hequr 
asaj frikën me qëllim që të bashkëpunojë me Policinë. Në fakt, këshillimi për mos 
hapje të rastit është nxitje për të mos bashkëpunuar me policinë dhe e pengon 
viktimën nga qasja e mbrojtjes institucionale nga dhuna në familje. Zyrtarët 
policorë gjatë intervistimit, është dashur ta orientojnë dhe këshillojnë Bjeshkën 
për proceset ligjore që mund t'i inicojë, për shembull kërkesën e lëshimit të urdhrit 

mbrojtës ndaj bashkëshortit me të cilin ai do të detyrohej të largohej nga shtëpia. 
Sipas nenit 24, paragrafi 3.3 i Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, Policia është 
përgjegjëse për «informimin e viktimës lidhur me shërbimet e ndihmës ligjore, 
psikologjike dhe ndihmave të tjera në dispozicion nga institucionet qeveritare si 
dhe prej rrjetit të autorizuar të organizatave joqeveritare të cilat ofrojnë shërbime 
për viktimat.» Meqë, në rastin e Bjeshkës zyrtarët policorë nuk e kanë njoftuar në 
lidhje me këto informata, zyrtarët policorë kanë shkelur përgjegjësitë e 
përcaktuara në nenit 24, paragrafi 3.3 i Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje.

 17. Këshillimi ligjor që mund ta japë Policia është i kufizuar në informacionet 
për të drejtat e viktimës dhe proceset që ajo mund t'i ndjekë që t'i ushtrojë të 
drejtat e saj dhe t'i ofrohet mbrojtje nga organet shtetërore. Sipas Procedurave 
Standarde të Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje zyrtarët policorë nuk duhet 
«ta këshillojnë viktimën të rikthehet në shtëpinë bashkëshortore ose familjen ku 
është ushtruar dhunë»86.  Kjo rregull vlen përshtatshmërisht edhe për situatën kur 
Policia i përgjigjet thirrjes për dhunë në familje dhe shkon në shtëpinë ku ndodhet 
viktima. Zyrtarët policorë i janë përgjigjur thirrjes së Bjeshkës për ndihmë në 
shtëpinë ku ndodhej ajo dhe bashkëshorti i saj dhe e kanë këshilluar atë të mos 
hapë rast dhe të rrijë me bashkëshortin në shtëpi. Kështu zyrtarët policorë e kanë 
shkelur detyrimimin për tu përmbajtur nga këshilla të tilla pasi që e kanë këshilluar 
të qëndrojë në shtëpinë bashkëshortore ku është ushtruar dhunë. 

 18. Për më shumë, këshillimi i viktimës së dhunës në familje në rastin konkret 
paraqet edhe shkelje të një ndër objektivave kryesore të policisë, që janë 
parandalimi i veprave penale dhe kryesve të tyre dhe mbrojtja e të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut87.  Gjatë hetimit të rasteve të dhunës në familje, zyrtarët 
policorë e kanë për obligim të përdorin të gjitha mjetet dhe mënyrat e mundshme 
për mbrojtjen e viktimës dhe parandalimin nga keqtrajtime tjera që mund të 
ndodhin88. Meqë Bjeshka ka vazhduar të përjetojë dhunë në familje nga 
bashkëshorti, mund të përfundohet se zyrtarët policorë meqë e kanë këshilluar të 
mos hapë rast kanë dështuar të parandalojnë keqtrajtime të tjera nga bashkëshorti. 

Rrjedhimisht, këshillimi i Bjeshkës që të mos paraqesë rast në Polici është në 
kundërshtim me Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe me Procedurat 
Standarde të Veprimit për Hetimin e rasteve të dhunës në familje. Dështimi i 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut në këtë rast është i shtjelluar në nën-ndarjen d.

b. Sa i përket kontestimit të vërtetësisë së deklaratave dhe 
sigurimit të provave gjatë raportimit të dytë të dhunës
 
 19. Bjeshka e ka raportuar bashkëshortin e saj në Polici në korrik të vitit 2016 
për shkak se e kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër 
orë89.   Në stacion policor Bjeshka kishte deklaruar se e posedon edhe raportin 
mjekësor për lëndimet e brendshme dhe i kishte thënë zyrtarëve policor se me vete 
kishte fotografi të lëndimeve90.  Rastin e kishte raportuar pesë ditë pas sulmit, me 
ç'rast njëri nga zyrtarët policorë intervistues i kishte thënë: «me pas ndodhë 
dhuna, ti ishe ardhë qat ditë»91. Bjeshka nuk kishte shkuar t'ia sjellë raportin 
mjekësor zyrtarëve policor duke shpresuar se Policia do ta ndalë bashkëshortin 
nga kryerjet e akteve të mëtejshme të dhunës92.  Zyrtarët policorë nuk e kanë 
kontaktuar më tej për denoncimin e rastit93.  Ndaj bashkëshortit të Bjeshkës nuk 
është inicuar asnjë aktakuzë. 94 

 20. Këtu do të trajtuar dy çështje i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë 
fotografitë e lëndimeve Bjeshkës? dhe çështja e dytë ii) A ka vepruar drejt zyrtari 
policor kur ka kontestuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.
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ii. Denoncimi për lëndim të lehtë trupor

 12. Në shtator 2017, vjehrra e denoncon Bjeshkën në Polici për lëndim të lehtë 
trupor dhe deklaron se gjatë një mosmarrëveshje në mes tyre, Bjeshka ia kishte 
dredhur dhe shtrënguar dorën me qëllim që ta nxjerrë nga shtëpia71.  Në tetor 2017, 
Prokuroria ngriti aktakuzë ndaj Bjeshkës për lëndim të lehtë trupor të vjehrrës72.  Pas 
mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, gjykata kishte vendosur ta hedhë poshtë aktakuzën, 
për shkak se nuk ka pasur prova të mjaftueshme për ta mbështetur dyshimin e 
bazuar mirë se Bjeshka e kishte kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor. 73

iii. Denoncim për shkelje të urdhrit mbrojtës
 
 13. Në tetor 2017, vjehrra e Bjeshkës e kishte denoncuar sërish Bjeshkën për 
shkelje të urdhrit mbrojtës në Polici74.  Sipas vjehrrës, Bjeshka kishte ardhur në 
shtëpinë ku jetonte vjehrra dhe i kishte thënë «dil nga shtëpia se dua të jetoj këtu 
me fëmijët e mi»75.  Prokuroria kishte ngritur edhe një aktakuzë ndaj Bjeshkës për 
mos-përfillje të gjykatës për shkak të shkeljes së urdhrit mbrojtës76.  Pas mbajtjes së 
shqyrtimit gjyqësor, Gjykata kishte nxjerrë aktgjykim për refuzim të aktakuzës pasi 
që Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza77.  Tërheqja e prokurorisë kishte ardhur si 
rezultat i administrimit të provave dhe konstatimit se rasti kishte ndodhur pas afatit 
për të cilin ishte lëshuar urdhri mbrojtës i gjykatës ndaj Bjeshkës78. 

Vlerësim juridik
 
 14. Rastet e Bjeshkës ngrisin një numër të madh çështjesh të përgjegjësisë 
institucionale gjatë trajtimit të rasteve të dhunës në familje. Nën-ndarja në vijim 
paraqet çështjet kryesore përmes zbërthimit të rrethanave faktike përballë bazës 
ligjore në fuqi. 

a. Sa i përket këshillës së zyrtarit policor që Bjeshka të 
mos hapë rast gjatë raportimit të parë në Polici

 15. Siç u përmend, Bjeshka në nëntor të vitit 2015 është sulmuar fizikisht nga 
bashkëshorti i saj dhe ka telefonuar Policinë për ta raportuar rastin79.  Gjatë 
intervistimit të Bjeshkës, zyrtari policor e kishte këshilluar që të mos hapë rast dhe 
i kishte thënë se nëse hap rast, mund t'i humbë fëmijët80.   Këtu duhet vlerësuar 
nëse zyrtarët policorë kanë vepruar drejt kur e kanë këshilluar Bjeshkën të mos 
hapë rast, duke i thënë se nëse e hap rastin do të mund t'i humbasë fëmijët.

 16. Sipas Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, «Policia e Kosovës duhet t’i 
përgjigjet secilit njoftim për veprat ose kërcënimet e dhunës në familje (…) pa marrë 
parasysh se kush e bën njoftimin.»81  «Policia e Kosovës e përpilon raportin lidhur 
me rastin pavarësisht se a është kryer vepra apo jo, a është ndaluar dikush apo jo 
(…).» 82 Tutje, Procedurat Standarde të Veprimit për Hetimin e rasteve të dhunës në 
familje përcakton një numër parimesh që zyrtarët policorë duhet t’i kenë parasysh 
gjatë intervistimit të viktimave. Mes tjerash: a) zyrtarët policorë duhet të tregojnë 
kujdes për sigurinë e viktimës, ta ndihmojnë atë të heqë frikën dhe të jetë më e 
gatshme për të bashkëpunuar me zbatuesit e ligjit; 83 b) zyrtarët policorë e kanë për 
detyrë ta orientojnë dhe ta këshillojnë viktimën e dhunës në familje për proceset 
ligjore që mund të inicojnë84;  dhe c) zyrtarët policorë nuk duhet ta këshillojnë 
viktimën të rikthehet në shtëpinë bashkëshortore ose familjen ku është 
ushtruar dhunë.85  Këshillimi i viktimës që të mos hapë rast nga një zyrtar policor 
bie ndesh me të gjitha këto procedura standarde të veprimit. Kjo këshillë tregon 
shpërfillje të plotë për kujdesin për sigurinë e viktimës dhe kujdesin për t'ia hequr 
asaj frikën me qëllim që të bashkëpunojë me Policinë. Në fakt, këshillimi për mos 
hapje të rastit është nxitje për të mos bashkëpunuar me policinë dhe e pengon 
viktimën nga qasja e mbrojtjes institucionale nga dhuna në familje. Zyrtarët 
policorë gjatë intervistimit, është dashur ta orientojnë dhe këshillojnë Bjeshkën 
për proceset ligjore që mund t'i inicojë, për shembull kërkesën e lëshimit të urdhrit 

mbrojtës ndaj bashkëshortit me të cilin ai do të detyrohej të largohej nga shtëpia. 
Sipas nenit 24, paragrafi 3.3 i Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, Policia është 
përgjegjëse për «informimin e viktimës lidhur me shërbimet e ndihmës ligjore, 
psikologjike dhe ndihmave të tjera në dispozicion nga institucionet qeveritare si 
dhe prej rrjetit të autorizuar të organizatave joqeveritare të cilat ofrojnë shërbime 
për viktimat.» Meqë, në rastin e Bjeshkës zyrtarët policorë nuk e kanë njoftuar në 
lidhje me këto informata, zyrtarët policorë kanë shkelur përgjegjësitë e 
përcaktuara në nenit 24, paragrafi 3.3 i Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje.

 17. Këshillimi ligjor që mund ta japë Policia është i kufizuar në informacionet 
për të drejtat e viktimës dhe proceset që ajo mund t'i ndjekë që t'i ushtrojë të 
drejtat e saj dhe t'i ofrohet mbrojtje nga organet shtetërore. Sipas Procedurave 
Standarde të Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje zyrtarët policorë nuk duhet 
«ta këshillojnë viktimën të rikthehet në shtëpinë bashkëshortore ose familjen ku 
është ushtruar dhunë»86.  Kjo rregull vlen përshtatshmërisht edhe për situatën kur 
Policia i përgjigjet thirrjes për dhunë në familje dhe shkon në shtëpinë ku ndodhet 
viktima. Zyrtarët policorë i janë përgjigjur thirrjes së Bjeshkës për ndihmë në 
shtëpinë ku ndodhej ajo dhe bashkëshorti i saj dhe e kanë këshilluar atë të mos 
hapë rast dhe të rrijë me bashkëshortin në shtëpi. Kështu zyrtarët policorë e kanë 
shkelur detyrimimin për tu përmbajtur nga këshilla të tilla pasi që e kanë këshilluar 
të qëndrojë në shtëpinë bashkëshortore ku është ushtruar dhunë. 

 18. Për më shumë, këshillimi i viktimës së dhunës në familje në rastin konkret 
paraqet edhe shkelje të një ndër objektivave kryesore të policisë, që janë 
parandalimi i veprave penale dhe kryesve të tyre dhe mbrojtja e të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut87.  Gjatë hetimit të rasteve të dhunës në familje, zyrtarët 
policorë e kanë për obligim të përdorin të gjitha mjetet dhe mënyrat e mundshme 
për mbrojtjen e viktimës dhe parandalimin nga keqtrajtime tjera që mund të 
ndodhin88. Meqë Bjeshka ka vazhduar të përjetojë dhunë në familje nga 
bashkëshorti, mund të përfundohet se zyrtarët policorë meqë e kanë këshilluar të 
mos hapë rast kanë dështuar të parandalojnë keqtrajtime të tjera nga bashkëshorti. 

Rrjedhimisht, këshillimi i Bjeshkës që të mos paraqesë rast në Polici është në 
kundërshtim me Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe me Procedurat 
Standarde të Veprimit për Hetimin e rasteve të dhunës në familje. Dështimi i 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut në këtë rast është i shtjelluar në nën-ndarjen d.

b. Sa i përket kontestimit të vërtetësisë së deklaratave dhe 
sigurimit të provave gjatë raportimit të dytë të dhunës
 
 19. Bjeshka e ka raportuar bashkëshortin e saj në Polici në korrik të vitit 2016 
për shkak se e kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër 
orë89.   Në stacion policor Bjeshka kishte deklaruar se e posedon edhe raportin 
mjekësor për lëndimet e brendshme dhe i kishte thënë zyrtarëve policor se me vete 
kishte fotografi të lëndimeve90.  Rastin e kishte raportuar pesë ditë pas sulmit, me 
ç'rast njëri nga zyrtarët policorë intervistues i kishte thënë: «me pas ndodhë 
dhuna, ti ishe ardhë qat ditë»91. Bjeshka nuk kishte shkuar t'ia sjellë raportin 
mjekësor zyrtarëve policor duke shpresuar se Policia do ta ndalë bashkëshortin 
nga kryerjet e akteve të mëtejshme të dhunës92.  Zyrtarët policorë nuk e kanë 
kontaktuar më tej për denoncimin e rastit93.  Ndaj bashkëshortit të Bjeshkës nuk 
është inicuar asnjë aktakuzë. 94 

 20. Këtu do të trajtuar dy çështje i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë 
fotografitë e lëndimeve Bjeshkës? dhe çështja e dytë ii) A ka vepruar drejt zyrtari 
policor kur ka kontestuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 

26



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

ii. Denoncimi për lëndim të lehtë trupor

 12. Në shtator 2017, vjehrra e denoncon Bjeshkën në Polici për lëndim të lehtë 
trupor dhe deklaron se gjatë një mosmarrëveshje në mes tyre, Bjeshka ia kishte 
dredhur dhe shtrënguar dorën me qëllim që ta nxjerrë nga shtëpia71.  Në tetor 2017, 
Prokuroria ngriti aktakuzë ndaj Bjeshkës për lëndim të lehtë trupor të vjehrrës72.  Pas 
mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, gjykata kishte vendosur ta hedhë poshtë aktakuzën, 
për shkak se nuk ka pasur prova të mjaftueshme për ta mbështetur dyshimin e 
bazuar mirë se Bjeshka e kishte kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor. 73

iii. Denoncim për shkelje të urdhrit mbrojtës
 
 13. Në tetor 2017, vjehrra e Bjeshkës e kishte denoncuar sërish Bjeshkën për 
shkelje të urdhrit mbrojtës në Polici74.  Sipas vjehrrës, Bjeshka kishte ardhur në 
shtëpinë ku jetonte vjehrra dhe i kishte thënë «dil nga shtëpia se dua të jetoj këtu 
me fëmijët e mi»75.  Prokuroria kishte ngritur edhe një aktakuzë ndaj Bjeshkës për 
mos-përfillje të gjykatës për shkak të shkeljes së urdhrit mbrojtës76.  Pas mbajtjes së 
shqyrtimit gjyqësor, Gjykata kishte nxjerrë aktgjykim për refuzim të aktakuzës pasi 
që Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza77.  Tërheqja e prokurorisë kishte ardhur si 
rezultat i administrimit të provave dhe konstatimit se rasti kishte ndodhur pas afatit 
për të cilin ishte lëshuar urdhri mbrojtës i gjykatës ndaj Bjeshkës78. 

Vlerësim juridik
 
 14. Rastet e Bjeshkës ngrisin një numër të madh çështjesh të përgjegjësisë 
institucionale gjatë trajtimit të rasteve të dhunës në familje. Nën-ndarja në vijim 
paraqet çështjet kryesore përmes zbërthimit të rrethanave faktike përballë bazës 
ligjore në fuqi. 

a. Sa i përket këshillës së zyrtarit policor që Bjeshka të 
mos hapë rast gjatë raportimit të parë në Polici

 15. Siç u përmend, Bjeshka në nëntor të vitit 2015 është sulmuar fizikisht nga 
bashkëshorti i saj dhe ka telefonuar Policinë për ta raportuar rastin79.  Gjatë 
intervistimit të Bjeshkës, zyrtari policor e kishte këshilluar që të mos hapë rast dhe 
i kishte thënë se nëse hap rast, mund t'i humbë fëmijët80.   Këtu duhet vlerësuar 
nëse zyrtarët policorë kanë vepruar drejt kur e kanë këshilluar Bjeshkën të mos 
hapë rast, duke i thënë se nëse e hap rastin do të mund t'i humbasë fëmijët.

 16. Sipas Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, «Policia e Kosovës duhet t’i 
përgjigjet secilit njoftim për veprat ose kërcënimet e dhunës në familje (…) pa marrë 
parasysh se kush e bën njoftimin.»81  «Policia e Kosovës e përpilon raportin lidhur 
me rastin pavarësisht se a është kryer vepra apo jo, a është ndaluar dikush apo jo 
(…).» 82 Tutje, Procedurat Standarde të Veprimit për Hetimin e rasteve të dhunës në 
familje përcakton një numër parimesh që zyrtarët policorë duhet t’i kenë parasysh 
gjatë intervistimit të viktimave. Mes tjerash: a) zyrtarët policorë duhet të tregojnë 
kujdes për sigurinë e viktimës, ta ndihmojnë atë të heqë frikën dhe të jetë më e 
gatshme për të bashkëpunuar me zbatuesit e ligjit; 83 b) zyrtarët policorë e kanë për 
detyrë ta orientojnë dhe ta këshillojnë viktimën e dhunës në familje për proceset 
ligjore që mund të inicojnë84;  dhe c) zyrtarët policorë nuk duhet ta këshillojnë 
viktimën të rikthehet në shtëpinë bashkëshortore ose familjen ku është 
ushtruar dhunë.85  Këshillimi i viktimës që të mos hapë rast nga një zyrtar policor 
bie ndesh me të gjitha këto procedura standarde të veprimit. Kjo këshillë tregon 
shpërfillje të plotë për kujdesin për sigurinë e viktimës dhe kujdesin për t'ia hequr 
asaj frikën me qëllim që të bashkëpunojë me Policinë. Në fakt, këshillimi për mos 
hapje të rastit është nxitje për të mos bashkëpunuar me policinë dhe e pengon 
viktimën nga qasja e mbrojtjes institucionale nga dhuna në familje. Zyrtarët 
policorë gjatë intervistimit, është dashur ta orientojnë dhe këshillojnë Bjeshkën 
për proceset ligjore që mund t'i inicojë, për shembull kërkesën e lëshimit të urdhrit 

mbrojtës ndaj bashkëshortit me të cilin ai do të detyrohej të largohej nga shtëpia. 
Sipas nenit 24, paragrafi 3.3 i Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, Policia është 
përgjegjëse për «informimin e viktimës lidhur me shërbimet e ndihmës ligjore, 
psikologjike dhe ndihmave të tjera në dispozicion nga institucionet qeveritare si 
dhe prej rrjetit të autorizuar të organizatave joqeveritare të cilat ofrojnë shërbime 
për viktimat.» Meqë, në rastin e Bjeshkës zyrtarët policorë nuk e kanë njoftuar në 
lidhje me këto informata, zyrtarët policorë kanë shkelur përgjegjësitë e 
përcaktuara në nenit 24, paragrafi 3.3 i Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje.

 17. Këshillimi ligjor që mund ta japë Policia është i kufizuar në informacionet 
për të drejtat e viktimës dhe proceset që ajo mund t'i ndjekë që t'i ushtrojë të 
drejtat e saj dhe t'i ofrohet mbrojtje nga organet shtetërore. Sipas Procedurave 
Standarde të Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje zyrtarët policorë nuk duhet 
«ta këshillojnë viktimën të rikthehet në shtëpinë bashkëshortore ose familjen ku 
është ushtruar dhunë»86.  Kjo rregull vlen përshtatshmërisht edhe për situatën kur 
Policia i përgjigjet thirrjes për dhunë në familje dhe shkon në shtëpinë ku ndodhet 
viktima. Zyrtarët policorë i janë përgjigjur thirrjes së Bjeshkës për ndihmë në 
shtëpinë ku ndodhej ajo dhe bashkëshorti i saj dhe e kanë këshilluar atë të mos 
hapë rast dhe të rrijë me bashkëshortin në shtëpi. Kështu zyrtarët policorë e kanë 
shkelur detyrimimin për tu përmbajtur nga këshilla të tilla pasi që e kanë këshilluar 
të qëndrojë në shtëpinë bashkëshortore ku është ushtruar dhunë. 

 18. Për më shumë, këshillimi i viktimës së dhunës në familje në rastin konkret 
paraqet edhe shkelje të një ndër objektivave kryesore të policisë, që janë 
parandalimi i veprave penale dhe kryesve të tyre dhe mbrojtja e të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut87.  Gjatë hetimit të rasteve të dhunës në familje, zyrtarët 
policorë e kanë për obligim të përdorin të gjitha mjetet dhe mënyrat e mundshme 
për mbrojtjen e viktimës dhe parandalimin nga keqtrajtime tjera që mund të 
ndodhin88. Meqë Bjeshka ka vazhduar të përjetojë dhunë në familje nga 
bashkëshorti, mund të përfundohet se zyrtarët policorë meqë e kanë këshilluar të 
mos hapë rast kanë dështuar të parandalojnë keqtrajtime të tjera nga bashkëshorti. 

Rrjedhimisht, këshillimi i Bjeshkës që të mos paraqesë rast në Polici është në 
kundërshtim me Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe me Procedurat 
Standarde të Veprimit për Hetimin e rasteve të dhunës në familje. Dështimi i 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut në këtë rast është i shtjelluar në nën-ndarjen d.

b. Sa i përket kontestimit të vërtetësisë së deklaratave dhe 
sigurimit të provave gjatë raportimit të dytë të dhunës
 
 19. Bjeshka e ka raportuar bashkëshortin e saj në Polici në korrik të vitit 2016 
për shkak se e kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër 
orë89.   Në stacion policor Bjeshka kishte deklaruar se e posedon edhe raportin 
mjekësor për lëndimet e brendshme dhe i kishte thënë zyrtarëve policor se me vete 
kishte fotografi të lëndimeve90.  Rastin e kishte raportuar pesë ditë pas sulmit, me 
ç'rast njëri nga zyrtarët policorë intervistues i kishte thënë: «me pas ndodhë 
dhuna, ti ishe ardhë qat ditë»91. Bjeshka nuk kishte shkuar t'ia sjellë raportin 
mjekësor zyrtarëve policor duke shpresuar se Policia do ta ndalë bashkëshortin 
nga kryerjet e akteve të mëtejshme të dhunës92.  Zyrtarët policorë nuk e kanë 
kontaktuar më tej për denoncimin e rastit93.  Ndaj bashkëshortit të Bjeshkës nuk 
është inicuar asnjë aktakuzë. 94 

 20. Këtu do të trajtuar dy çështje i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë 
fotografitë e lëndimeve Bjeshkës? dhe çështja e dytë ii) A ka vepruar drejt zyrtari 
policor kur ka kontestuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
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trupor dhe deklaron se gjatë një mosmarrëveshje në mes tyre, Bjeshka ia kishte 
dredhur dhe shtrënguar dorën me qëllim që ta nxjerrë nga shtëpia71.  Në tetor 2017, 
Prokuroria ngriti aktakuzë ndaj Bjeshkës për lëndim të lehtë trupor të vjehrrës72.  Pas 
mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, gjykata kishte vendosur ta hedhë poshtë aktakuzën, 
për shkak se nuk ka pasur prova të mjaftueshme për ta mbështetur dyshimin e 
bazuar mirë se Bjeshka e kishte kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor. 73
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shtëpinë ku jetonte vjehrra dhe i kishte thënë «dil nga shtëpia se dua të jetoj këtu 
me fëmijët e mi»75.  Prokuroria kishte ngritur edhe një aktakuzë ndaj Bjeshkës për 
mos-përfillje të gjykatës për shkak të shkeljes së urdhrit mbrojtës76.  Pas mbajtjes së 
shqyrtimit gjyqësor, Gjykata kishte nxjerrë aktgjykim për refuzim të aktakuzës pasi 
që Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza77.  Tërheqja e prokurorisë kishte ardhur si 
rezultat i administrimit të provave dhe konstatimit se rasti kishte ndodhur pas afatit 
për të cilin ishte lëshuar urdhri mbrojtës i gjykatës ndaj Bjeshkës78. 

Vlerësim juridik
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viktimën të rikthehet në shtëpinë bashkëshortore ose familjen ku është 
ushtruar dhunë.85  Këshillimi i viktimës që të mos hapë rast nga një zyrtar policor 
bie ndesh me të gjitha këto procedura standarde të veprimit. Kjo këshillë tregon 
shpërfillje të plotë për kujdesin për sigurinë e viktimës dhe kujdesin për t'ia hequr 
asaj frikën me qëllim që të bashkëpunojë me Policinë. Në fakt, këshillimi për mos 
hapje të rastit është nxitje për të mos bashkëpunuar me policinë dhe e pengon 
viktimën nga qasja e mbrojtjes institucionale nga dhuna në familje. Zyrtarët 
policorë gjatë intervistimit, është dashur ta orientojnë dhe këshillojnë Bjeshkën 
për proceset ligjore që mund t'i inicojë, për shembull kërkesën e lëshimit të urdhrit 

mbrojtës ndaj bashkëshortit me të cilin ai do të detyrohej të largohej nga shtëpia. 
Sipas nenit 24, paragrafi 3.3 i Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, Policia është 
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lidhje me këto informata, zyrtarët policorë kanë shkelur përgjegjësitë e 
përcaktuara në nenit 24, paragrafi 3.3 i Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje.

 17. Këshillimi ligjor që mund ta japë Policia është i kufizuar në informacionet 
për të drejtat e viktimës dhe proceset që ajo mund t'i ndjekë që t'i ushtrojë të 
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«ta këshillojnë viktimën të rikthehet në shtëpinë bashkëshortore ose familjen ku 
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të qëndrojë në shtëpinë bashkëshortore ku është ushtruar dhunë. 

 18. Për më shumë, këshillimi i viktimës së dhunës në familje në rastin konkret 
paraqet edhe shkelje të një ndër objektivave kryesore të policisë, që janë 
parandalimi i veprave penale dhe kryesve të tyre dhe mbrojtja e të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut87.  Gjatë hetimit të rasteve të dhunës në familje, zyrtarët 
policorë e kanë për obligim të përdorin të gjitha mjetet dhe mënyrat e mundshme 
për mbrojtjen e viktimës dhe parandalimin nga keqtrajtime tjera që mund të 
ndodhin88. Meqë Bjeshka ka vazhduar të përjetojë dhunë në familje nga 
bashkëshorti, mund të përfundohet se zyrtarët policorë meqë e kanë këshilluar të 
mos hapë rast kanë dështuar të parandalojnë keqtrajtime të tjera nga bashkëshorti. 

Rrjedhimisht, këshillimi i Bjeshkës që të mos paraqesë rast në Polici është në 
kundërshtim me Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe me Procedurat 
Standarde të Veprimit për Hetimin e rasteve të dhunës në familje. Dështimi i 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut në këtë rast është i shtjelluar në nën-ndarjen d.

b. Sa i përket kontestimit të vërtetësisë së deklaratave dhe 
sigurimit të provave gjatë raportimit të dytë të dhunës
 
 19. Bjeshka e ka raportuar bashkëshortin e saj në Polici në korrik të vitit 2016 
për shkak se e kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër 
orë89.   Në stacion policor Bjeshka kishte deklaruar se e posedon edhe raportin 
mjekësor për lëndimet e brendshme dhe i kishte thënë zyrtarëve policor se me vete 
kishte fotografi të lëndimeve90.  Rastin e kishte raportuar pesë ditë pas sulmit, me 
ç'rast njëri nga zyrtarët policorë intervistues i kishte thënë: «me pas ndodhë 
dhuna, ti ishe ardhë qat ditë»91. Bjeshka nuk kishte shkuar t'ia sjellë raportin 
mjekësor zyrtarëve policor duke shpresuar se Policia do ta ndalë bashkëshortin 
nga kryerjet e akteve të mëtejshme të dhunës92.  Zyrtarët policorë nuk e kanë 
kontaktuar më tej për denoncimin e rastit93.  Ndaj bashkëshortit të Bjeshkës nuk 
është inicuar asnjë aktakuzë. 94 

 20. Këtu do të trajtuar dy çështje i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë 
fotografitë e lëndimeve Bjeshkës? dhe çështja e dytë ii) A ka vepruar drejt zyrtari 
policor kur ka kontestuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 
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e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

95 Nenit 30, paragrafi 1 dhe 2, Udhëzimi Administrativ Nr.01-2012 për Mënyrën e Kryerjes së Detyrave dhe 

Autorizimeve Policore.

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

ii. Denoncimi për lëndim të lehtë trupor

 12. Në shtator 2017, vjehrra e denoncon Bjeshkën në Polici për lëndim të lehtë 
trupor dhe deklaron se gjatë një mosmarrëveshje në mes tyre, Bjeshka ia kishte 
dredhur dhe shtrënguar dorën me qëllim që ta nxjerrë nga shtëpia71.  Në tetor 2017, 
Prokuroria ngriti aktakuzë ndaj Bjeshkës për lëndim të lehtë trupor të vjehrrës72.  Pas 
mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, gjykata kishte vendosur ta hedhë poshtë aktakuzën, 
për shkak se nuk ka pasur prova të mjaftueshme për ta mbështetur dyshimin e 
bazuar mirë se Bjeshka e kishte kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor. 73

iii. Denoncim për shkelje të urdhrit mbrojtës
 
 13. Në tetor 2017, vjehrra e Bjeshkës e kishte denoncuar sërish Bjeshkën për 
shkelje të urdhrit mbrojtës në Polici74.  Sipas vjehrrës, Bjeshka kishte ardhur në 
shtëpinë ku jetonte vjehrra dhe i kishte thënë «dil nga shtëpia se dua të jetoj këtu 
me fëmijët e mi»75.  Prokuroria kishte ngritur edhe një aktakuzë ndaj Bjeshkës për 
mos-përfillje të gjykatës për shkak të shkeljes së urdhrit mbrojtës76.  Pas mbajtjes së 
shqyrtimit gjyqësor, Gjykata kishte nxjerrë aktgjykim për refuzim të aktakuzës pasi 
që Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza77.  Tërheqja e prokurorisë kishte ardhur si 
rezultat i administrimit të provave dhe konstatimit se rasti kishte ndodhur pas afatit 
për të cilin ishte lëshuar urdhri mbrojtës i gjykatës ndaj Bjeshkës78. 

Vlerësim juridik
 
 14. Rastet e Bjeshkës ngrisin një numër të madh çështjesh të përgjegjësisë 
institucionale gjatë trajtimit të rasteve të dhunës në familje. Nën-ndarja në vijim 
paraqet çështjet kryesore përmes zbërthimit të rrethanave faktike përballë bazës 
ligjore në fuqi. 

a. Sa i përket këshillës së zyrtarit policor që Bjeshka të 
mos hapë rast gjatë raportimit të parë në Polici

 15. Siç u përmend, Bjeshka në nëntor të vitit 2015 është sulmuar fizikisht nga 
bashkëshorti i saj dhe ka telefonuar Policinë për ta raportuar rastin79.  Gjatë 
intervistimit të Bjeshkës, zyrtari policor e kishte këshilluar që të mos hapë rast dhe 
i kishte thënë se nëse hap rast, mund t'i humbë fëmijët80.   Këtu duhet vlerësuar 
nëse zyrtarët policorë kanë vepruar drejt kur e kanë këshilluar Bjeshkën të mos 
hapë rast, duke i thënë se nëse e hap rastin do të mund t'i humbasë fëmijët.

 16. Sipas Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, «Policia e Kosovës duhet t’i 
përgjigjet secilit njoftim për veprat ose kërcënimet e dhunës në familje (…) pa marrë 
parasysh se kush e bën njoftimin.»81  «Policia e Kosovës e përpilon raportin lidhur 
me rastin pavarësisht se a është kryer vepra apo jo, a është ndaluar dikush apo jo 
(…).» 82 Tutje, Procedurat Standarde të Veprimit për Hetimin e rasteve të dhunës në 
familje përcakton një numër parimesh që zyrtarët policorë duhet t’i kenë parasysh 
gjatë intervistimit të viktimave. Mes tjerash: a) zyrtarët policorë duhet të tregojnë 
kujdes për sigurinë e viktimës, ta ndihmojnë atë të heqë frikën dhe të jetë më e 
gatshme për të bashkëpunuar me zbatuesit e ligjit; 83 b) zyrtarët policorë e kanë për 
detyrë ta orientojnë dhe ta këshillojnë viktimën e dhunës në familje për proceset 
ligjore që mund të inicojnë84;  dhe c) zyrtarët policorë nuk duhet ta këshillojnë 
viktimën të rikthehet në shtëpinë bashkëshortore ose familjen ku është 
ushtruar dhunë.85  Këshillimi i viktimës që të mos hapë rast nga një zyrtar policor 
bie ndesh me të gjitha këto procedura standarde të veprimit. Kjo këshillë tregon 
shpërfillje të plotë për kujdesin për sigurinë e viktimës dhe kujdesin për t'ia hequr 
asaj frikën me qëllim që të bashkëpunojë me Policinë. Në fakt, këshillimi për mos 
hapje të rastit është nxitje për të mos bashkëpunuar me policinë dhe e pengon 
viktimën nga qasja e mbrojtjes institucionale nga dhuna në familje. Zyrtarët 
policorë gjatë intervistimit, është dashur ta orientojnë dhe këshillojnë Bjeshkën 
për proceset ligjore që mund t'i inicojë, për shembull kërkesën e lëshimit të urdhrit 

mbrojtës ndaj bashkëshortit me të cilin ai do të detyrohej të largohej nga shtëpia. 
Sipas nenit 24, paragrafi 3.3 i Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, Policia është 
përgjegjëse për «informimin e viktimës lidhur me shërbimet e ndihmës ligjore, 
psikologjike dhe ndihmave të tjera në dispozicion nga institucionet qeveritare si 
dhe prej rrjetit të autorizuar të organizatave joqeveritare të cilat ofrojnë shërbime 
për viktimat.» Meqë, në rastin e Bjeshkës zyrtarët policorë nuk e kanë njoftuar në 
lidhje me këto informata, zyrtarët policorë kanë shkelur përgjegjësitë e 
përcaktuara në nenit 24, paragrafi 3.3 i Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje.

 17. Këshillimi ligjor që mund ta japë Policia është i kufizuar në informacionet 
për të drejtat e viktimës dhe proceset që ajo mund t'i ndjekë që t'i ushtrojë të 
drejtat e saj dhe t'i ofrohet mbrojtje nga organet shtetërore. Sipas Procedurave 
Standarde të Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje zyrtarët policorë nuk duhet 
«ta këshillojnë viktimën të rikthehet në shtëpinë bashkëshortore ose familjen ku 
është ushtruar dhunë»86.  Kjo rregull vlen përshtatshmërisht edhe për situatën kur 
Policia i përgjigjet thirrjes për dhunë në familje dhe shkon në shtëpinë ku ndodhet 
viktima. Zyrtarët policorë i janë përgjigjur thirrjes së Bjeshkës për ndihmë në 
shtëpinë ku ndodhej ajo dhe bashkëshorti i saj dhe e kanë këshilluar atë të mos 
hapë rast dhe të rrijë me bashkëshortin në shtëpi. Kështu zyrtarët policorë e kanë 
shkelur detyrimimin për tu përmbajtur nga këshilla të tilla pasi që e kanë këshilluar 
të qëndrojë në shtëpinë bashkëshortore ku është ushtruar dhunë. 

 18. Për më shumë, këshillimi i viktimës së dhunës në familje në rastin konkret 
paraqet edhe shkelje të një ndër objektivave kryesore të policisë, që janë 
parandalimi i veprave penale dhe kryesve të tyre dhe mbrojtja e të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut87.  Gjatë hetimit të rasteve të dhunës në familje, zyrtarët 
policorë e kanë për obligim të përdorin të gjitha mjetet dhe mënyrat e mundshme 
për mbrojtjen e viktimës dhe parandalimin nga keqtrajtime tjera që mund të 
ndodhin88. Meqë Bjeshka ka vazhduar të përjetojë dhunë në familje nga 
bashkëshorti, mund të përfundohet se zyrtarët policorë meqë e kanë këshilluar të 
mos hapë rast kanë dështuar të parandalojnë keqtrajtime të tjera nga bashkëshorti. 

Rrjedhimisht, këshillimi i Bjeshkës që të mos paraqesë rast në Polici është në 
kundërshtim me Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe me Procedurat 
Standarde të Veprimit për Hetimin e rasteve të dhunës në familje. Dështimi i 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut në këtë rast është i shtjelluar në nën-ndarjen d.

b. Sa i përket kontestimit të vërtetësisë së deklaratave dhe 
sigurimit të provave gjatë raportimit të dytë të dhunës
 
 19. Bjeshka e ka raportuar bashkëshortin e saj në Polici në korrik të vitit 2016 
për shkak se e kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër 
orë89.   Në stacion policor Bjeshka kishte deklaruar se e posedon edhe raportin 
mjekësor për lëndimet e brendshme dhe i kishte thënë zyrtarëve policor se me vete 
kishte fotografi të lëndimeve90.  Rastin e kishte raportuar pesë ditë pas sulmit, me 
ç'rast njëri nga zyrtarët policorë intervistues i kishte thënë: «me pas ndodhë 
dhuna, ti ishe ardhë qat ditë»91. Bjeshka nuk kishte shkuar t'ia sjellë raportin 
mjekësor zyrtarëve policor duke shpresuar se Policia do ta ndalë bashkëshortin 
nga kryerjet e akteve të mëtejshme të dhunës92.  Zyrtarët policorë nuk e kanë 
kontaktuar më tej për denoncimin e rastit93.  Ndaj bashkëshortit të Bjeshkës nuk 
është inicuar asnjë aktakuzë. 94 

 20. Këtu do të trajtuar dy çështje i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë 
fotografitë e lëndimeve Bjeshkës? dhe çështja e dytë ii) A ka vepruar drejt zyrtari 
policor kur ka kontestuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 
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e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

101  Sipas nenit 53 të Kushtetutës së Kosovës, të drejtat e njeriut në Kosovë duhet të interpretohen në përputhje me 

praktikën gjyqësore të GjEDNj -së.
102 GjEDNj, Balsan kundër Rumanisë, Nr. 49645/09, 2017, paragrafi 57 dhe referencat në të.
103 GjEDNj, Opuz kundër Turqisë, Nr. 33401/02, 2009, paragrafi 165 dhe referencat në të.
104 Po aty.
105  Po aty, paragrafi 159 dhe referencat në të.
106 Po aty.
107  GjEDNj, Opuz kundër Turqisë, Nr. 33401/02, 2009, paragrafi 158 dhe referencat në të.
108 Po aty.

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

109 Po aty, paragrafi 160 dhe referencat në të.
110 Komisioni Europian, Raporti i Progresit për vitin 2019, f.27-28, 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-kosovo-report.pdf; Rrjeti i Grave të 

Kosovës, Analiza Gjinore e Kosovës, 2018, https://womensnetwork.org/sq/publications/analiza-gjinore-e-kosoves-2/ ; 

OSCE, Anketë për Mirëqenien dhe Sigurinë e Grave në Kosovë, 21 nëntor 2019, 

www.osce.org/sq/mission-in-kosovo/439790.
111  Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës, në vitin 2017 Policia ka pranuar 1269 raportime të dhunës 

në familje, nga të cilat 995 raste janë raportuar nga vajza ose gra dhe 276 nga djem ose burra. Në vitin 2018 Policia e 

Kosovës ka pranuar 1533 raportime të dhunës në familje, nga të cilat 1228 raste janë raportuar nga vajza ose gra dhe 

334 nga djem ose burra. Në vitin 2019 Policia ka pranuar 1915 raportime të dhunës në familje nga të cilat, 1593 raste 

janë raportuar nga  vajza ose gra dhe 385 nga djem ose burra. Në muajin janar Policia ka pranuar 160 raportime të 

dhunës në familje. Prej tyre, 122 reaste janë raportuar nga vajza ose gra dhe 41 nga djem ose burra.
112 Po aty.
113 Po aty, paragrafi 170 dhe referencat në të.

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

RASTI I FJOLLËS



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

Përmbledhje e fakteve
  35. Fjolla dhe (tani ish-) bashkëshorti114  janë martuar në vitin 2012 dhe bashkë 
kanë një fëmijë.115 Për herë të parë, ish-bashkëshorti kishte ushtruar dhunë fizike 
(goditje me shuplaka, grushtim e shkelmim) ndaj saj disa muaj pasi ishin martuar.116  
Që nga viti 2012, Fjolla kishte përjetuar vazhdimisht dhunë fizike dhe psiqike nga 
ish-bashkëshorti por, deri në vitin 2016 nuk e kishte raportuar asnjë rast në Polici 
për shkak se kishte frikë.  117

a. Raportimi i parë në Policinë e Kosovës dhe ankesa 
ndaj zyrtares policore
 36. Në korrik 2016, pas një mosmarrëveshjeje, ish-bashkëshorti e sulmon Fjollën 
duke e kapur për fyti, pastaj e kap për flokësh dhe e hedhë për toke, me ç'rast i 
shkakton lëndime trupore.118  Në momentin e sulmit Fjolla tregon se e ka pasur në 
dorë fëmijën e tyre 3 vjeçare, që po ashtu ka pësuar lëndime të lehta trupore nga 
sulmi.119  Këtë rast Fjolla e kishte lajmëruar në Polici dhe kishte pranuar trajtim 
mjekësor për lëndimet e marra.120  Në deklaratën e Fjollës para Policisë, nuk është e 
evidentuar dhuna ndaj fëmijës e as prania e saj gjatë incidentit, përkundër faktit se 
Fjolla thotë se këto fakte i ka deklaruar para Policisë.121  Megjithatë, në pyetjet e 
parashtruara ndaj ish-bashkëshortit të Fjollës për incidentin, zyrtari policor e 
kishte pyetur atë mes tjerash nëse e ka sulmuar fëmijën.122  Ish-bashkëshorti i 
kishte mohuar të gjitha akuzat për lëndim trupor dhe sulm. 123
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114 Fjolla dhe ish-bashkëshorti i saj nuk jetojnë së bashku që nga viti 2016 dhe janë shkurorëzuar me vendim të 
gjykatës në mars të vitit 2019. 
115  Intervistë e zhvilluar me Fjollën, maj 2020.
116 Po aty.
117 Po aty; Policia e Kosovës, Deklaratë e ankuesit/viktimës, korrik 2016. 
118  Prokuroria Themelore Prishtinë, Aktakuzë për lëndim të lehtë trupor, dhjetor 2016.
119 Intervistë e zhvilluar me Fjollën, maj 2020.
120  Komisioni i Brendshëm Disiplinor, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Vendim, mars 2017.
121  Fjolla, Ankesë në IPK ndaj zyrtares policore F.M., gusht 2016.
122 Policia e Kosovës, Procesverbal i marrjes në pyetje të dyshuarit, korrik 2016.
123 Po aty.



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

 37. Fjolla në deklaratë ka thënë se ka probleme që moti me ish-bashkëshortin 
dhe se ai e kishte rrahur edhe para rastit që kishte ardhur ta raportonte. 124 Në 
raportin e zyrtarit policor hetues, theksohet se Fjolla dhe ish-bashkëshorti i saj 
kanë pasur «mosmarrëveshje edhe në të kaluarën».125  Përkundër kësaj, asnjë pyetje 
shtesë nuk është evidentuar në lidhje me rastet e mëparshme të dhunës në familje 
nga zyrtarët policorë. 126

 38. Në gusht 2018, Fjolla dërgon ankesë ndaj zyrtares policore intervistuese në 
Inspektoratin Policor të Kosovës (IPK), për shkak se (1) zyrtarja policore gjatë 
përpilimit të deklaratës për lëndim trupor nuk e kishte përfshirë fëmijën si palë e 
dëmtuar; dhe (2) ishte vonuar në dërgimin e rastit në Prokurori.127  Ankesës Fjolla ia 
kishte bashkëngjitë si prova fotografitë e lëndimeve të saj dhe të fëmijës, si dhe 
raportin mjekësor për lëndimet e saj. 128

 39. Në mars 2017, pas shqyrtimit të ankesës, Komisioni i Brendshëm Disiplinor i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë kishte nxjerrë vendim me të cilin e kishte 
shpallur fajtore zyrtaren policore për keqpërdorim të lehtë të autorizimit, vetëm për 
shkak të mos-bashkëngjitjes në kohë të raportit mjekësor në kallëzimin penal të 
dërguar te Prokuroria Themelore në Prishtinë, dhe i kishte shqiptuar masën 
disiplinore vërejtje me gojë.129 Në vendim nuk trajtohet fare pretendimi ankimor i 
Fjollës për mos-përfshirjen e rrethanave faktike në lidhje me lëndimin e fëmijës së saj 
gjatë incidentit të dhunës.130  Fjolla nuk ka parashtruar ankesë ndaj këtij vendimi. 131
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124 Policia e Kosovës, Raport i Hetuesit, korrik 2016.
125 Policia e Kosovës, Deklaratë e Ankuesit/Viktimës, korrik 2016.
126 Po aty.
127 Fjolla, Ankesë në IPK ndaj zyrtares policore F.M., gusht 2016.
128 Po aty.
129 Komisioni i Brendshëm Disiplinor, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Vendim, mars 2017.
130 Po aty; Fjolla, Ankesë në IPK ndaj zyrtares policore F.M., gusht 2016.
131 Intervistë e zhvilluar me Fjollën, maj 2020.



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

 40.  Në dhjetor 2016, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka ngritur Aktakuzë për 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj ish-bashkëshortit të Fjollës.132 Në aktakuzë 
nuk përfshihet si palë e dëmtuar fëmija, dhe as rrethanat faktike në lidhje me 
lëndimin e saj nga sulmi ose faktin se fëmija ka qenë e pranishme gjatë incidentit të 
dhunës.133  Për këtë arsye, në nëntor 2019 Fjolla kishte deponuar një Kërkesë për 
zgjerimin e aktakuzës në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, përmes së cilës 
kishte kërkuar që si palë e dëmtuar të trajtohet edhe fëmija e tyre dhe kishte 
deponuar po ashtu edhe fotografi shtesë të lëndimeve të saj e të fëmijës ku shihej 
data e saktë, e që përputhej me datën e sulmit dhe të denoncimit në Polici.134  Sipas 
Fjollës Prokuroria asnjëherë nuk i është përgjigjur me shkresë në lidhje me këtë 
kërkesë135.  Janë mbajtur disa seanca gjyqësore në lidhje me këtë rast dhe procesi 
gjyqësor i shqyrtimit të aktakuzës për lëndim të lehtë trupor është ende duke u 
zhvilluar në Gjykatën Themelore në Prishtinë.136
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132 Prokuroria Themelore Prishtinë, Aktakuzë për lëndim të lehtë trupor, dhjetor 2016.
133 Po aty.
134 Fjolla, Kërkesë për zgjerim të aktakuzës, nëntor 2019.
135 Intervistë e zhvilluar me Fjollën, maj 2020.
136 Po aty.



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

b. Raportimi i kanosjes në nëntor 2016

 41. Në nëntor 2016, Fjolla e kishte denoncuar në Polici ish-bashkëshortin e saj 
për kanosje137.  Rasti kishte ndodhur kur ajo kishte shkuar në vendin e punës së 
ish-bashkëshortit për t'i kërkuar t'i mbulojë shpenzimet për fëmijën e tyre, që në 
atë kohë kishte qenë keq me shëndet138.  Ish-bashkëshorti e kishte fyer Fjollën, e 
pastaj e kishte kanosur se do ta vrasë. 139

 42. Në nëntor 2017, Prokuroria Themelore në Prishtinë ngrit aktakuzë ndaj 
ish-bashkëshortit të Fjollës për Kanosje dhe njëkohësisht kërkon nga gjykata që ta 
miratojë kërkesën për shqiptimin e urdhrit ndëshkimor - dënim me gjobë, pa 
mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor.140   Në mars 2018, pasi njoftohet lidhur me këtë, Fjolla 
i drejtohet Gjykatës Themelore në Prishtinë me kërkesë që të refuzohet kërkesa e 
Prokurorisë për shqiptimin e gjobës përmes urdhrit ndëshkimor.141  Fjolla e njofton 
gjykatën se ish-bashkëshorti i saj ka edhe një aktakuzë aktive për lëndim të lehtë 
trupor ndaj Fjollës, duke theksuar se gjykata këtë mund ta vërtetojë lehtësisht.142  Po 
ashtu, ajo e njofton gjykatën se ndihet e pasigurtë dhe se nëse gjykata e dënon 
ish-bashkëshortin vetëm me gjobë përmes urdhrit ndëshkimor, kjo «do t'i japë 
guxim dhe hapsirë të vazhdojë me kërcënime dhe ndoshta edhe me privim nga 
jeta».143 
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137 Fjolla, Kërkesë për Gjykatën Themelore në Prishtinë, mars 2018; Prokuroria Themelore në Prishtinë, Aktakuzë me 
kërkesë për shqiptimin e Urdhrit Ndëshkimor, nëntor 2017.
138 Po aty.
139 Po aty.
140 Prokuroria Themelore në Prishtinë, Aktakuzë me kërkesë për shqiptimin e Urdhrit Ndëshkimor, nëntor 2017.
141 Fjolla, Kërkesë për Gjykatën Themelore në Prishtinë, mars 2019;
142 Po aty.
143 Po aty.



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

 43. Në gusht 2019, Gjykata Themelore në Prishtinë me Aktgjykim e shpall fajtor 
ish-bashkëshortin e Fjollës dhe ia shqipton urdhrin ndëshkimor - dënimin me gjobë 
EUR 200 (dyqind euro). 144 Në aktgjykim nuk përmendet kërkesa e Fjollës për 
refuzim të kërkesës për shqiptim të urdhrit ndëshkimor; nuk përmenden rrethana 
rënduese për matjen dhe caktimin e dënimit, e po ashtu në këshillën juridike të 
vendimit parashihet se i pandehuri ose mbrojtësi i tij mund të parashtrojnë 
kundërshtim brenda afatit prej 8 ditëve, pa e përfshirë të drejtën e palës së 
dëmtuar në ankesë për sanksionin penal. 145

43

144  Gjykata Themelore në Prishtinë, Aktgjykim për shqiptim të urdhrit ndëshkimor, gusht 2019.
145 Po aty.



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

Vlerësim juridik

 44.  Në këtë nën-ndarje shtjellohen disa aspekte të trajtimit të rasteve të 
dhunës në familje të paraqitura nga Fjolla. 

a. Sa i përket raportimit të parë të dhunës në familje 
para Policisë
 
 45. Në korrik 2016, Fjolla e kishte raportuar ish-bashkëshortin e saj në Polici për 
shkak të dhunës fizike dhe lëndimeve të lehta trupore.146  Gjatë intervistimit Fjollës 
nuk i janë parashtruar pyetje për historinë e rasteve të mëparshme të dhunës në 
familje.147  Po ashtu, Fjolla thotë të ketë deklaruar para Policisë se edhe fëmija e saj 
kishte përjetuar dhunë fizike nga ish-bashkëshorti i saj dhe se i kishte shkaktuar 
lëndime trupore.148 Pasi që zyrtarja policore nuk e përfshin këtë informatë në 
deklaratën e Fjollës të dhënë në Polici, Fjolla parashtron ankesë në IPK.149  Ankesës 
Fjolla ia kishte bashkëngjitë si prova fotografitë e lëndimeve të saj dhe të fëmijës, si 
dhe raportin mjekësor për lëndimet ndaj saj.150 Këtu duhet trajtuar së pari i) 
çështjen se a ka vepruar drejt zyrtarja policore kur ka vendosur të mos e përfshijë 
si viktimë të dhunës fizike fëmijën e Fjollës në incidentin e korrikut 2016; dhe ii) 
mungesën e parashtrimit të pyetjeve specifike për rastet e mëparshme të dhunës 
në familje.
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146 Policia e Kosovës, Deklaratë e Ankuesit/Viktimës, gusht 2016.
147 Po aty.
148 Fjolla, Ankesë në IPK ndaj zyrtares policore F.M., gusht 2016.
149 Po aty.
150 Policia e Kosovës, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Shtylla e Hetimeve, Procedura Standarde e Veprimit – 
Hetimi i Rasteve të Dhunës në Familje, PK/ShHPSO 1.17, 9 gusht 2011, faqe 11, pika 9.7, paragrafi (h). 
150 Po aty, paragrafët (e), (h) dhe (m).



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

i) Sa i përket mos-përfshirjes së fëmijës si viktimë e 
incidentit të korrikut 2016
 46. Procedurat Standarde të Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje 
përcaktojnë se gjatë hetimit në vendngjarje është detyrë e hetuesve primar të 
rasteve të dhunës në famije të përcaktojnë nëse ka pasur fëmijë, persona të 
moshuar apo persona me aftësi të kufizuara të pranishëm apo të lënduar gjatë 
incidentit. 151 Po ashtu, detyrë e hetuesit primar është edhe fotografimi dhe 
dokumentimi i të gjitha lëndimeve trupore si dhe kujdesi gjatë mbledhjes së 
provave.152 Duke u nisur nga fakti se në procesverbalin e marrjes në pyetje të 
ish-bashkëshortit të Fjollës, zyrtarët policorë e kanë pyetur nëse e ka sulmuar 
fëmijën e tij, mund të përfundohet se Policia ka qenë e njoftuar se fëmija ka qenë e 
pranishme gjatë incidentit, e madje ka pasur edhe lëndime sipas deklaratës së 
Fjollës në ankesë dhe fotografive të bashkëngjitura si dëshmi nga ajo. 

 47. Prandaj mos-përfshirja e faktit se fëmija ka qenë e pranishme dhe se me 
gjasë ka pësuar lëndime trupore gjatë incidentit në korrik 2016, paraqet shkelje të 
Procedurave Standarde të Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje.

ii) Sa i përket incidenteve të mëparshme të dhunës në 
familje
 48.  Në raportin e zyrtarit policor hetues, ishte evidentuar se Fjolla dhe 
ish-bashkëshorti i saj kanë pasur «mosmarrëveshje edhe në të kaluarën».153  
Përkundër faktit që Fjolla kishte deklaruar se kishte bashkëshorti kishte ushtruar 
dhunë fizike ndaj saj, asnjë pyetje shtesë nuk i ishte shtruar gjatë intervistimit. Këtu 
shtrohet çështja se a ka vepruar drejt zyrtarja policore gjatë intervistimit të Fjollës 
kur nuk ka parashtruar pyetje të posaçme shtesë për incidentet e mëparshme të 
dhunës në familje?

45

151 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Procedurat Standarde të Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje, 09 gusht 
2011, faqe 11, pika 9.7, paragrafi (h). 
152 Po aty, paragrafët (e), (h) dhe (m).
153 Policia e Kosovës, Deklaratë e Ankuesit/Viktimës, gusht 2016.



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

 49. Në lidhje me këtë, sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Hetimin e 
Dhunës në Familje përcaktohet se zyrtari policor hetues e ka për obligim të 
dokumentojë incidentet e mëparshme të raportuara të dhunës dhe duhet t'i 
parashtrojë pyetje viktimës në lidhje me historinë e mëparshme të dhunës në 
familje.154 Prandaj, mungesa e parashtrimit të pyetjeve në rastin e marrjes së 
deklaratës së Fjollë paraqet shkelje te Procedurave Standarde të Veprimit për 
Hetimin e Dhunës në Familje.

b. Sa i përket mos-adresimit të kërkesës për zgjerim të 
aktakuzës nga Prokuroria

 50. Siç u përmend, Fjolla i është drejtuar Prokurorisë me kërkesë për zgjerim të 
aktakuzës me anë të së cilës kishte kërkuar që si palë e dëmtuar nga dhuna e 
ish-bashkëshortit në vitin 2016, të trajtohet edhe fëmija e tyre.155  Kërkesës ia kishte 
bashkëngjitur disa fotografi shtesë të lëndimeve të saj e të fëmijës ku shihej data e 
saktë, e që përputhej me datën e sulmit dhe denoncimit në Polici.156  Sipas Fjollës, 
Prokuroria asnjëherë nuk i është përgjigjur me shkresë në lidhje me këtë kërkesë. 157 
Këtu do të trajtohet vetëm çështja se a ka vepruar drejt prokuroria kur nuk i është 
përgjigjur kërkesës së Fjollës për zgjerim të aktakuzës dhe pranim të provave 
shtesë?
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154 Policia e Kosovës, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Shtylla e Hetimeve, Procedura Standarde e Veprimit – 
Hetimi i Rasteve të Dhunës në Familje, PK/ShHPSO 1.17, 9 gusht 2011, faqe 11, pika 9.7, paragrafi (i) dhe faqe 13, pika 10, 
paragrafi (j).
155 Fjolla, Kërkesë për zgjerim të aktakuzës, nëntor 2019; Intervistë e zhvilluar me Fjollën, maj 2020.
156 Fjolla, Kërkesë për zgjerim të aktakuzës, nëntor 2019.
157 Intervistë e zhvilluar me Fjollën, maj 2020.



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

 51. Në lidhje me këtë, sipas nenit 217 të Kodit të Procedurës Penale parashihet 
procedura e kërkesës së të dëmtuarit për marrjen apo ruajtjen e provave. Gjatë 
hetimeve i dëmtuari mund të kërkojë nga prokurori i shtetit marrjen e ndonjë prove 
konkrete, ndërkaq prokurori i shtetit e pranon provën mes tjerash, (a) kur prova e 
tillë mund të jetë e efektshme për t’u marrë së bashku me prova tjera nga prokurori 
i shtetit ose (b) kur ajo është drejtpërdrejtë e rëndësishme për kërkesën e paraqitur 
nga i dëmtuari në procedurë penale.158  Në rast se prokurori i shtetit e refuzon 
kërkesën për marrjen e provës atëherë ai duhet të marrë «aktvendim të arsyetuar 
dhe njofton të dëmtuarin, përfaqësuesin e autorizuar të palës së dëmtuar ose 
mbrojtësin e viktimës. I dëmtuari, përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarit ose 
mbrojtësi i viktimës mund të ankohet te gjyqtari i procedurës paraprake ndaj 
aktvendimit të tillë.»159  Prokurori i shtetit mund ta ndryshojë aktakuzën nëse nga 
provat e shqyrtuara vjen në përfundim se gjendja faktike e paraqitur në aktakuzë 
duhet ndryshuar. 160 

 52. Në rastin e Fjollës, provat për praninë dhe lëndimet e fëmijës gjatë incidentit 
të dhunës mund të konsiderohen si të efektshme për tu marrë së bashku me provat 
tjera në procedurë. Sidoqoftë, prokurori nuk ka marrë aktvendim për refuzim të 
kërkesës së përfshirjes së fotografive të lëndimeve trupore të Fjollës dhe fëmijës 
së saj nga ish-bashkëshorti dhe nuk ka komunikuar fare me Fjollën për ta njoftuar 
në lidhje shqyrtimin e kërkesës së saj. Meqë këtë detyrim e parasheh shprehimisht 
Kodi i Procedurës Penale për rastet kur pala e dëmtuar kërkon ruajtjen e provave 
nga Prokuroria, mund të përfundohet se ky mos-veprim paraqet shkelje të 
procedurave të parapara në Kodin e Procedurës Penale. Procedura për shqyrtimin e 
aktakuzës së prokurorisë për lëndim të lehtë trupor ndaj ish-bashëshortit të Fjollës 
është duke u zhvilluar ende, prandaj ka ende mundësi që gjatë shqyrtimit gjyqësor 
prokurori të parashtrojë kërkesë për ndryshim të aktakuzës në gjykatë. Megjithatë, 
kjo mundësi ligjore nuk e përjashton përgjegjësinë e prokurorisë për mos-marrjen 
e vendimit në lidhje me provat shtesë të parashtruara nga Fjolla para shtatë 
muajve.
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158 Neni 217, paragrafi 1 dhe 3 KPPK.
159 Neni 217, paragrafi 4 KPPK.
160 Neni 350, paragrafi 1 KPPK.



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

c. Sa i përket shqiptimit të urdhrit ndëshkimor për 
kanosjen e vitit 2016

 53. Në nëntor 2017, Prokuroria Themelore në Prishtinë kishte ngritur aktakuzë 
dhe kërkesë për shqiptim të dënimit me gjobë përmes urdhrit ndëshkimor ndaj 
ish-bashkëshortit të Fjollës për kanosje.161  Në këtë aktakuzë nuk përmendet sjellja 
e mëparshme e ish-bashkëshortit të Fjollës.162 Fjolla në mars 2018 i drejtohet 
gjykatës me kërkesë që të refuzohet kërkesa e Prokurorisë për shqiptimin e urdhrit 
ndëshkimor, me të cilën e njofton gjykatën se ish-bashkëshorti i saj ka edhe një 
aktakuzë aktive për lëndim të lehtë trupor ndaj saj.163  Po ashtu, ajo e njofton 
gjykatën se ndihet e pasigurtë dhe se nëse gjykata e dënon ish-bashkëshortin 
vetëm me gjobë përmes urdhrit ndëshkimor, kjo «do t'i japë guxim dhe hapsirë të 
vazhdojë me kërcënime dhe ndoshta edhe me privim nga jeta». 164

 54. Në gusht 2019, Gjykata Themelore në Prishtinë nxjerr Aktgjykim për 
shqiptim të urdhrit ndëshkimor, duke e dënuar ish-bashkëshortin e Fjollës me EUR 
200 (dy qind euro) gjobë për Kanosje.165  Në aktgjykim nuk përmendet (1) kërkesa e 
Fjollës për refuzim të kerkesës për shqiptim të urdhrit ndëshkimor; (2) nuk 
përmendet sjellja e mëparshme e ish-bashkëshortit të Fjollës; dhe (3) në këshillën 
juridike të vendimit parashihet se i pandehuri ose mbrojtësi i tij mund të 
parashtrojnë kundërshtim brenda afatit prej 8 (tetë) ditëve.166  Prandaj këtu duhet 
shqyrtuar i) nëse gjykata ka vlerësuar drejt kur ka vendosur ta aprovojë kërkesën 
për shqiptim të urdhrit ndëshkimor dhe ii) nëse ka vepruar drejt kur në këshillën 
juridike e ka përfshirë të drejtën e kundërshtimit vetëm për të pandehurin ose 
mbrojtësin e tij. 
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161 Prokuroria Themelore në Prishtinë, Aktakuzë me kërkesë për shqiptimin e Urdhrit Ndëshkimor, nëntor 2017.
162 Po aty.
163 Fjolla, Kërkesë për Gjykatën Themelore në Prishtinë, mars 2018.
164 Po aty.
165 Gjykata Themelore në Prishtinë, Aktgjykim për shqiptim të urdhrit ndëshkimor, gusht 2019.
166 Po aty.



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

i) A ka qenë i drejtë vendimi i gjykatës për shqiptimin e 
urdhrit ndëshkimor me gjobë?

 55. Urdhri ndëshkimor mund të shqiptohet për veprat penale për të cilat 
parashihet dënim me gjobë ose me burgim deri në tri vite.167 Kjo procedurë e 
veçantë penale fillohet me kërkesën e prokurorit të shtetit, i cili mund të kërkojë 
nga gjykata që pa mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor, t'ia shqiptojë të pandehurit një 
apo më shumë masa si: dënimin me gjobë, konfiskimin e dobisë pasurore të fituar 
me vepër penale, shqiptimin e vërejtjes gjyqësore, etj. 168

 56. Gjykata mund ta refuzojë kërkesën për urdhër ndëshkimor në qoftë se 
vlerëson se të dhënat në aktakuzë nuk ofrojnë bazë të mjaftueshme për dhënien e 
urdhrit ndëshkimor ose kur nga të dhënat e tilla mund të pritet shqiptim i ndonjë 
dënimi tjetër nga ai që e ka propozuar prokurori i shtetit.169  Në raste të tilla, gjykata 
e cakton seancën e shqyrtimit gjyqësor.170 Prandaj, kushtet elementare për 
shqiptimin e urdhrit ndëshkimor në rastin e aktakuzës ndaj ish-bashkëshortit të 
Fjollës janë plotësuar, për shkak se: (1) prokurori ka paraqitur kërkesë për shqiptim 
të gjobës përmes shqiptimit të urdhrit ndëshkimor; dhe (2) Kanosja është vepër 
penale që dënohet me gjobë ose me burgim deri në një vit. Megjithatë, duhet 
shqyrtuar nëse gjatë matjes së dënimit gjykata ka përfillë rregullat e përgjithshme 
për zbutjen ose ashpërsimin e dënimeve.
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167 Neni 493, paragrafi 1 KPPK.
168 Neni 493, paragrafi 2 KPPK.
169 Neni 494, paragrafi 2 KPPK.
170 Po aty.



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

 57. Gjatë matjes së dënimit gjykata duhet të marrë parasysh minimumin dhe 
maksimumin e dënimit të paraparë për atë vepër penale, si dhe rrethanat 
lehtësuese e rënduese lidhur me kryerjen e veprës penale.171  Te dënimet me gjobë, 
lartësia e dënimit nuk mund të jetë më pak se EUR 100 (njëqind euro) dhe nuk mund 
ta tejkalojë shumën EUR 25,000 (njëzet e pesëmijë euro).172 Në rastin konkret, 
ish-bashkëshorti i Fjollës është dënuar me EUR 200 (dyqind euro) gjobë për 
Kanosje, sipas nenit 185, paragrafi 2 i Kodit Penal të Kosovës, vepër kjo e dënueshme 
me gjobë ose me burgim deri në një vit. 

 58. Megjithatë, në arsyetimin e Aktgjykimit për shqiptim të urdhrit ndëshkimor, 
gjykata nuk ka trajtuar asnjë rrethanë lehtësuese ose rënduese për matjen e 
dënimit. Kodi Penal e parasheh si rrethanë rënduese nëse vepra penale është kryer 
ndaj viktimës posaçërisht të ndjeshme.173  Viktimë e ndjeshme, sipas Kodit Penal që 
ka qenë në fuqi në kohën kur është kryer vepra penale, cilësohen fëmijët, personat 
me aftësi të kufizuara fizike apo mendore, personat me aftësi të zvogëluar, gratë 
shtatëzënë ose partnerët familjar.174 Përveç kësaj, në praktikën gjyqësore të 
GjEDNj-së e cila mbizotëron në të drejtën vendore në Kosovë në rast konflikti sipas 
nenit 53 të Kushtetutës, viktimat e dhunës në familje konsiderohen si viktima 
posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht në 
mbrojtjen e tyre.175 Rrjedhimisht, Gjykata Themelore në Prishtinë ka pasur për 
obligim të marrë parasysh faktin se vepra penale Kanosja për të cilën është akuzuar 
ish-bashkëshorti është kryer ndaj Fjollës, e cila sipas Kodit Penal dhe praktikës së 
GjEDNj-së ka statusin e viktimës së ndjeshme.
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171 Neni 73, paragrafi 1 Kodi Nr.04/L-082 Penal i Kosovës.
172 Neni 46, Kodi Nr.04/L-082 Penal i Kosovës.
173 Neni 74, paragrafi 2.6, Kodi Nr.04/L-082 Penal i Kosovës.
174 Neni 120, paragrafi 37, Kodi Nr.04/L-082 Penal i Kosovës. Me nenin 113, paragrafi 39 e Kodit të ri 06/L-074 Penal të 
Kosovës, viktima e ndjeshme përkufizohet si vijon: «është viktima e veprës penale e cila është fëmijë, person me 
aftësi të kufizuara fizike apo mendore, person me aftësi të zvogëluar, grua shtatzënë, i/e moshuar ose person 
marrëdhënia apo varësia e të cilit ndaj kryesit e bën atë veçanërisht të ndjeshëm ndaj viktimizimit të përsëritur, 
frikësimit të përsëritur apo hakmarrjes së përsëritur.»
175 GjEDNj, Opuz kundër Turqisë, Nr. 33401/02, 2009, paragrafi 165, 159 dhe referencat në to.



176 GjEDNj, A. kundër Kroacisë, 55164/08, 2011, paragrafi 58.
177 Po aty.
178 Po aty, pragrafi 59 dhe referencat në të.
179 Po aty, paragrafi 60 dhe referencat në të.

 59. Integriteti fizik dhe moral i një individi mbrohet brenda të drejtës në jetë 
private.176  Koncepti i jetës private zgjerohet edhe te sfera e marrëdhënieve në mes 
të vetë individëve.177 Prandaj nga e drejta në jetë private dalin një numër i 
obligimeve pozitive për shtetin për mbrojtjen efektive të kësaj të drejte që përfshin 
edhe marrjen e masave në sferën e marrëdhënieve në mes të vetë individëve.178 
Brenda konceptit të të drejtës në jetë private përfshihet edhe integriteti fizik dhe 
psiqik i një personi, prandaj nga kjo e drejtë buron obligimi pozitiv i shtetit për 
mbrojtjen e integritetit fizik dhe moral të individit nga persona të tjerë, duke 
përfshirë mbrojtjen dhe zbatimin adekuat të ligjeve për mbrojtje nga dhuna e 
shkaktuar nga individë privatë179.  Prandaj, mos-marrja në konsideratë e rrethanave 
ashpërsuese gjatë matjes dhe caktimit të dënimit me gjobë në rastin e 
ish-bashkëshortit të Fjollës mund të konsiderohet si mos-përmbushje e detyrimit 
pozitiv të shtetit për mbrotje të integritetit fizik e moral të Fjollës. 

 60.  Përveç kësaj, është e paqartë se pse gjykata ka vendosur që në arsyetim të 
akgjykimit të mos e përmendë e të mos e përfillë fare kërkesën e Fjollës për refuzim 
të kërkesës së prokurorisë për shqiptim të urdhrit ndëshkimor. Nga kushtet e 
domosdoshme të përmbajtjes së aktgjykimit për urdhër ndëshkimor, nuk mund 
përfundojmë se gjykata ka detyrim ligjor të përfshijë dhe të marrë në konsideratë 
patjetër një kërkese të tillë në arsyetimin e aktgjykimit për shqiptim të urdhrit 
ndëshkimor. Sidoqoftë, përfshirja dhe konsiderimi i kërkesës në fjalë në rastin 
konkret nuk mund të mos konsiderohet e rëndësishme për sa i përket vendimit të 
gjykatës për shqiptimin e urdhrit ndëshkimor dhe shqiptimin e gjobës prej EUR 200 
(dyqind euro). Sidomos duke e marrë parasysh faktin se Fjolla në kërkesë e ka 
njoftuar gjykatën për dy çështje me rëndësi: (1) që ndaj ish-bashkëshortit është 
ngritur një tjetër aktakuzë për lëndim të lehtë trupor ndaj Fjollës dhe (2) se Fjolla 
ndihet e pasigurtë dhe kishte deklaruar se nëse gjykata e dënon ish-bashkëshortin 
vetëm me gjobë përmes urdhrit ndëshkimor, kjo «do t'i japë guxim dhe hapsirë të 
vazhdojë me kërcënime dhe ndoshta edhe me privim nga jeta». 
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180 Gjykata Themelore në Prishtinë, Aktgjykim për shqiptim të urdhrit ndëshkimor, gusht 2019, f. 2.
181 Intervistë e zhvilluar me Fjollën, maj 2020.
182 Neni 374, paragrafi 1 KPPK.
183 Po aty.
184 Neni 19, paragrafi 1.15 KPPK.
185 Neni 381, paragrafi 2 KPPK.

ii) A ka vepruar drejt gjykata kur në këshillën juridike e 
ka paraparë të drejtën e kundërshtimit të aktgjykimit 
vetëm për të pandehurin ose mbrojtësin e tij?
 61. Në aktgjykimin për shqiptimin e urdhrit ndëshkimor ndaj ish-bashëshortit 
të Fjollës, Gjykata Themelore në Prishtinë në këshillën juridike ka paraparë 
udhëzimin si në vijim: «Kundër këtij aktgjykimi – urdhri ndëshkimor, i pandehuri apo 
mbrojtësi i tij mund të paraqesin kundërshtim në afatin prej 8 ditësh, nga dita e 
pranimit të tij, në këtë gjykatë.»180  Në bazë të këtij udhëzimi, Fjolla ka ardhur në 
përfundim se nuk ka të drejtë ankese apo kundërshtimi ndaj aktgjykimit, dhe se kjo 
e drejtë i takon vetëm të pandehurit ose mbrojtësit të tij.181  Prandaj shtrohet 
çështja se a ka vepruar drejt gjykata kur në këshillën juridike brenda aktgjykimit 
nuk e ka përfshirë të drejtën e Fjollës për kundërshtim ose ankesë?

 62. Kodi i Procedurës Penale përcakton se përveç në raste kur parashihet 
ndryshe në Kod, pala mund të parashtrojë mjetin juridik në gjykatën e shkallës 
drejtëpërdrejtë më të lartë.182  Ndaj aktgjykimeve palët kanë të drejtë ankese në 
Gjykatën e Apelit.183 Palë në procedurë, përpos të pandehurit dhe prokurorit, 
konsiderohet pala e dëmtuar, që konsiderohet «personi të cilit çfarëdo e drejte 
personale ose pasurore i është shkelur ose i është rrezikuar me veprën penale». 184

 63. Ndaj aktgjykimit, i dëmtuari mund të parashtrojë ankesë a) vetëm për pjesën 
e vendimit që i referohet sansionit penal dhe b) vetëm për veprat penale kundër 
jetës dhe trupit, kundër integritetit seksual, kundër sigurisë së trafikut publik dhe 
për shpenzimet e procedurës penale.185 Pas shpalljes së aktgjykimit, gjykata i 
udhëzon palët për të drejtën në ankesë dhe këtë udhëzim e shënon në 
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procesverbal.186  Palëve i dërgohet kopja e vendimit së bashku me udhëzimin për të 
drejtën në ankesë, nëse ankesa është e lejuar.187 Në Kodin e Procedurës Penale janë 
paraparë një numër i madh të rasteve në të cilat përcaktohet shprehimisht se 
ankesa nuk është e lejuar. 188

 64.  Sipas nenit 496 të Kodit të Procedurës Penale, Aktgjykimi për Urdhër 
Ndëshkimor mund të kontestohet nga i pandehuri ose mbrojtësi i tij me paraqitjen 
e kundërshtimit.189 Megjithatë, kapitulli i Kodit të Procedurës Penale që përcakton 
kushtet dhe procedurat për shqiptimin e urdhrit ndëshkimor nuk përmban asnjë 
përjashtim shprehimor të ndalimit ose të kufizimit të së drejtës në ankesë për 
palën e dëmtuar brenda kushteve të përgjithshme të paraqitjes së ankesës për 
palën e dëmtuar. Ky kapitull parasheh të drejtën e kundërshtimit për të pandehurin 
por, nga ky përcaktim nuk mund të vihet në përfundim se palës së dëmtuar nuk i 
takon e drejta e ankesës për sa i përket sanksionit penal të shqiptuar me urdhër 
ndëshkimor për vepra penale kundër jetës dhe trupit. 

 65. Në rastin e Fjollës, vepra penale për të cilën Prokuroria ka ngritë aktakuzë 
ndaj ish-bashkëshortit të saj është Kanosja, sipas nenit 185 të Kodit Nr.04/L-082 
Penal të Kosovës. Kanosja kategorizohet si vepër penale kundër jetës dhe trupit në 
kapitullin XVI të Kodit Nr.04/L-082 Penal. Prandaj, mund të përfundojmë se Fjollës i 
ka takuar e drejta e ankesës ndaj aktgjykimit për pjesën e aktgjykimit që përcakton 
shqiptimin e urdhrit mbrojtës dhe përcaktimit të gjobës prej EUR 200 (dyqind euro). 
Rrjedhimisht, në aktgjykim te këshilla juridike gjykata është dashur ta përfshijë 
edhe të drejtën e ankesës së palës së dëmtuar, në këtë rast Fjollës. Shkelja nga ana 
e gjykatës në këtë rast, bëhet e dukshme nëse analizohen aktgjykimet tjera për 
shqiptim të urdhrave mbrojtës, për vepra të ngjashme penal, të publikuara në 
web-faqen zyrtare të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.190  Në një numër të madh sosh, 
gjykatat me të shqiptuar urdhër ndëshkimor për vepra penale kundër jetës dhe 
trupit të drejtën e kundërshtimit në këshillën juridike të aktgjykimit, nuk e kanë 
kufizuar vetëm për të pandehurin dhe mbrojtësin e tij por, e kanë lënë të hapur për 
palët në procedurë të parashtrojnë kundërshtim. 191

 66. E drejta në mjet juridik është e garantuar me nenin 32 të Kushtetutës së 
Kosovës, ku përcaktohet si vijon: «Secili person ka të drejtë të përdorë mjetet 
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186 Neni 368 KPPK.
187 Neni 474, paragrafi 3 KPPK.
188 Neni 402, paragrafi 4 KPPK; neni 403, paragrafi 3 KPPK; Neni 485 KPPK; etj.
189 Neni 496, paragrafi 2 KPPK.
190 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Aktgjykimet, https://www.gjyqesori-rks.org/aktgjykimet/ (qasur më 24 maj 2020).
191 Shih: Aktgjykimi P.nr.496/19 për lëndim të lehtë trupor - urdhër ndëshkimor - Gjykata Themelore në Prishtinë; 
Aktgjykimi P.nr.487/2019 për sulm - urdhër ndëshkimor - Gjykata Themelore në Prishtinë; Aktgjykimi P.nr.503/2019 
për ngacmim - urdhër ndëshkimor - Gjykata Themelore në Prishtinë; Aktgjykimi P.nr.36/19 për lëndim të lehtë trupor 
dhe asgjësim apo dëmtim i pasurisë - urdhër ndëshkimor - Gjykata Themelore në Gjakovë; Aktgjykimi P.nr.50/19 për 
lëndim të lehtë trupor - urdhër ndëshkimor - Gjykata Themelore Gjakove, Dega në Rahovec; Aktgjykimi P.nr.645/19 
për lëndim të lehtë trupor - urdhër ndëshkimor - Gjykata Themelore në Prishtinë - Dega ne Lipjan; Aktgjykimi 
P.nr.448/2019 për sulm - urdhër ndëshkimor - Gjykata Themelore në Prishtinë - Dega ne Podujeve; Aktgjykimi 
P.nr.555/19 për kanosje - urdhër ndëshkimor - Gjykata Themelore në Prishtinë - Dega ne Podujeve; Aktgjykimi 
P.nr.761/17 për kanosje - urdhër ndëshkimor - Gjykata Themelore në Prizren - Dega ne Suharekë.

juridike kundër vendimeve gjyqësore dhe administrative të cilat cenojnë të drejtat 
ose interesat e saj/tij në mënyrën e përcaktuar me ligj.» Në rastin e Fjollës, e drejta 
e saj në ankesë ndaj pjesës së aktgjykimit për sanksoinin penale të shqiptuar ndaj 
ish-bashkëshortit të saj për kanosje, është e përcaktuar me ligj. Konkretisht, kjo e 
drejtë i takon Fjollës si palë e dëmtuar sipas nenit Neni 381, paragrafi 2 të Kodit të 
Procedurës Penale. Megjithatë, gjykata në aktgjykimin për shqiptim të urdhrit 
ndëshkimor e ka udhëzuar për të drejtën e ankesës vetëm të pandehurin ose 
mbrojtësin e tij, pa e ka përfshirë të drejtën në kundërshtim për palën e dëmtuar – 
në këtë rast Fjollën. Për pasojë, Fjolla është bindur se nuk ka të drejtë ankese ndaj 
aktgjykimit dhe nuk e ka ushtruar këtë të drejtë. Pasi që gjykatat e kanë për detyrim 
sipas Kodit të Procedurës Penale që pas shpalljes së aktgjykimit, t'i udhëzojnë palët 
për të drejtën në ankesë mund të vihet në përfundim se gjykata e ka shkelur këtë 
detyrim kur nuk e ka njoftuar Fjollën se ka të drejtë ta kundërshtojë akgjykimin në 
pjesën e shqiptimit të sanksionit penal. Rrjedhimisht, me këtë shkelje të Kodit të 
Procedurës Penale, mund të konsiderohet se Gjykata Themelore në Prishtinë i ka 
cënuar Fjollës të drejtën në mjet juridik, pasi që ia ka mohuar të drejtën e përdorimit 
të mjetit juridik kundër një vendimi gjyqësor që ka cënuar interesat e saj. 
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

PËRFUNDIME
 
 Përfundimet e radhitura këtu janë të ndara në tri grupe A. Përfundimet në lidhje 
me rastin e Bjeshkës; B. Përfundimet në lidhje me rastin e Fjollës dhe C. 
Përfundimet në lidhje me rregullativën ligjore dhe dokumentet tjera rregullative; 

A. PËRFUNDIMET NË LIDHJE ME RASTIN E BJESHKËS 

 1) Policia e Kosovës në asnjë rast nuk i ka ofruar Bjeshkës kopje të denoncimeve 
të saj për dhunë në familje, përkundër që ajo ka kërkuar që t'i sigurohen. Për këtë 
arsye Bjeshka nuk e di saktë se sa raste i ka raportuar në Polici për dhunë në familje. 
Ky mosveprim i zyrtarëve policorë paraqet shkelje të nenit 24, paragrafit 4 të Ligjit 
për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe shkelje të pikes 10.1, (o) të Procedurave 
Standarde për Hetimin e Rasteve të Dhunës në Familje. 
 2) Pas raportimit të parë të dhunës në familje, zyrtarët policorë kanë shkelur 
Procedurat Standarde të Veprimit për Hetimin e Rasteve të Dhunës në Familje, 
konkretisht pika 7.10, kur i kanë sugjeruar Bjeshkës të mos hapë rast ndaj 
bashkëshortit dhe të qëndrojë në shtëpinë e tyre. Kjo pasi që, zyrtarët policorë nuk 
duhet «ta këshillojnë viktimën të rikthehet në shtëpinë bashkëshortore ose 
familjen ku është ushtruar dhunë». Po ashtu, kanë dështuar ta informojnë Bjeshkën 
për të drejtën e kërkesës së urdhrave mbrojtës, që paraqet shkelje të përgjegjësive 
të Policisë sipas nenit 24, paragrafi 3.2 dhe 3.3. të Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në 
Familje.
 3) Zyrtari policor është dashur t'ia kërkojë fotografitë e lëndimeve Bjeshkës dhe 
t'ia bashkëngjesë dosjes së rastit të denoncuar për dhunë në familje. Mosveprimi i 
zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të nenit 70 të Kodit të Procedurës 
Penale, përmes të cilit përcaktohet se Policia gjatë hetimit të veprave penale 
ndërmerr masat e nevojshme për zbulimin e veprave penale, dhe shkelje të nenit 30 
të Udhëzimit Administrativ Nr.01-2012 për Mënyrën e Kryerjes së Detyrave dhe 
Autorizimeve Policore, i cili i obligon zyrtarët policorë që sipas nevojës të kërkojnë 
deponim të provave nga pala që e paraqet denoncimin. 
 4) Përtej intervistimit të bashkëshortit të Bjeshkës, Policia dhe Prokuroria nuk 
kanë ndërmarrë masa tjera për ta penguar dhe parandaluar cënimin serioz të 
integritetit personal të saj nga bashkëshorti. Policia ka qenë e njoftuar se 1) dhuna 
në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) shpeshherë 
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i dytë i dhunës që 
po e raportonte në Polici ndaj tij, 4) bashkëshorti e kishte grushtuar në tërë trupin, 
e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe fotografi të lëndimeve trupore; 
6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë civile për 6 muaj ndaj 
bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, e mëpas e kishte zgjatur edhe 
për tre muaj të tjerë. Dështimi i Policisë dhe Prokurorisë për ndërmarrjen masave 
për hetimin, ndjekjen penale dhe ndëshkimin e bashkëshortit të Bjeshkës paraqesin 
shkelje të trajtimit të barabartë, sipas nenit 24 të Kushtetutës së Kosovës, dhe 
njëherësh shkelje e të drejtës së saj për të qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi 
çnjerëzor, sipas nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. 
 5) Nëse krahasohet standardi i vlerësimit të rasteve të dhunës në familje nga 
Prokuroria, në rastet e paraqitura nga Bjeshka dhe në rastet e paraqitura ndaj 
Bjeshkës, mund të përfundojmë se Prokuroria ka zbatuar standarde të dyfishta. 
Bjeshka e kishte rapotuar dhunën e përjetuar shumë herë në Polici, e madje kishte 
vendim për udhër mbrojtës nga gjykata. Përkundër këtyre rrethanave faktike, asnjë 
aktakuzë nuk ishte ngritur ndaj bashkëshortit të saj. Ndërkaq, ndaj Bjeshkës ishin 
ngritur tri aktakuza nga Prokuroria. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e kishte 
shkelur një urdhër mbrojtës për të cilin më vonë u konstatua se ajo nuk kishte qenë 
në dijeni në momentin kur pretendohej se e kishte shkelur. Në rastin tjetër, 
Prokuroria ishte tërhequr pas akuzimit të Bjeshkës se e kishte shkelur urdhrin 
mbrojtës, që më vonë ishte konstatuar nuk kishte qenë në fuqi në momentin që 
pretendohej të kishte ndodhur incidenti. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte 
vlerësuar meritat e rastit dhe kishte vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk 
ishte provuar se Bjeshka e ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj 
vjehrrës së saj.

B. PËRFUNDIMET NË LIDHJE ME RASTIN E FJOLLËS

 1) Zyrtarja policore gjatë intervistimit nuk e ka pyetur Fjollën në lidhje me rastet e 
mëparshme të dhunës në familje dhe nuk i ka dokumentuar ato në deklaratën e marrë. 
Konstatimi i vetëm në raportin e zyrtarit policor hetues është se Fjolla dhe 
ish-bashëshorti i saj kanë pasur mosmarrëveshje në të kaluarën. Evidentimi i historikut 
të rasteve të mëparshme të dhunës është veprim procedural i domosdoshëm, prandaj 
mos-evidentimi paraqet shkelje të pikës 9.7, paragrafi (i) dhe pikës 10, paragrafi (j) të 
Procedurave Standarde të Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje.

56



i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

 2) Në raportet e policisë për rastin e Fjollës nuk është përfshirë fare informata 
se gjatë incidentit të dhunës – rasti i lëndimit të lehtë trupor, ka qenë e pranishme 
dhe ka pësuar lëndime edhe fëmija e Fjollës. Për pasojë, aktakuza nuk e përfshin 
këtë rrethanë të rëndësishme të kryerjes së veprës penale nga ish-bashkëshorti i 
Fjollës. Mospërfshirja e kësaj rrethane paraqet shkelje të pikës 9.7, paragrafi (h) i 
Procedurave Standarde të Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje, ku 
përcaktohet detyrimi i zyrtarëve policor për evidentimin e pranisë dhe/apo 
lëndimeve të fëmijëve gjatë incidentit të dhunës.

 3) Prokuroria nuk ka marrë vendim dhe nuk ia ka komunikuar rezultatin e 
shqyrtimit të kërkesës së Fjollës për zgjerim të aktakuzës dhe përfshirje të provave 
shtesë që dëshmojnë se edhe fëmija e saj është palë e dëmtuar nga vepra penale e 
kryer nga ish-bashkëshortit, që paraqet shkelje të nenit 217 të Kodit të Procedurës 
Penale ku parashihet procedura e kërkesës së të dëmtuarit për marrjen apo 
ruajtjen e provave. 

 4) Gjatë caktimit të gjobës ndaj ish-bashkëshortit të Fjollës për Kanosje, Gjykata 
nuk e ka marrë parasysh se Fjolla, si viktimë e dhunës në familje, konsiderohet 
viktimë e ndjeshme dhe se kjo duhet konsideruar si rrethanë për ashpërsimin e 
dënimit. Mos-përfshirja e rrethanave rënduese gjatë matjes së dënimit paraqet 
trajtim jo-adekuat të rastit dhe shkelje të nenit 73, paragrafi 1 i Kodit Nr.04/L-082 
Penal i Kosovës dhe shkelje e detyrimit pozitiv të shtetit për mbrojtjen e integritetit 
moral dhe fizik të Fjollës, të mbrojtur brenda të drejtës në jetë private dhe familjare 
sipas nenit 36 të Kushtetutës së Kosovës dhe nenit 8 KEDNJ.

 5) Në këshillën juridike të aktgjykimit për shqiptimin e urdhrit mbrojtës dhe 
dënimit me gjobë ndaj ish-bashkëshortit të Bjeshkës, është paraparë e drejta e 
kundërshtimit vetëm për të pandehurin ose mbrojtësin e tij, jo edhe për palën e 
dëmtuar. Mos-përfshirja e të drejtës së ankesës ose kundërshtimit për sa i përket 
sanksionit penal për viktimën te veprat penale kundër jetës dhe trupit, paraqet 
shkelje të nenit 381, paragrafi 2 Kodit të Procedurës Penale dhe njëherësh edhe të 
drejtës në mjet juridik të garantuar me nenin 32 të Kushtetutës së Kosovës. 
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i) A është dashur zyrtari policor t'ia kërkojë fotografitë e 
lëndimeve Bjeshkës?

 21. Sipas nenit 70 të Kodit të Procedurës Penale Policia heton veprat penale dhe 
i ndërmarr të gjitha masat e nevojshme për të zbuluar prova të veprës penale ose 
sende që mund të shërbejnë si prova. Po ashtu, gjatë pranimit të informatave për 
vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit, «Zyrtari policor ka për detyrë t’i pranojë 
informatat e ofruara nga personat lidhur me kryerjen e ndonjë vepre penale që 
ndiqet sipas detyrës zyrtare ose shkeljet e tjera të ligjit që janë relevante për punën 
dhe kompetencat e Policisë» po ashtu, «(…)sipas nevojës do të kërkohen nga ai 
sqarime dhe deponim të dokumentacionit dhe të dhënave tjera, në të cilat 
paraqitësi mbështet, për të vlerësuar arsyeshmërinë e paraqitjes.» 95 

 22. Në deklaratën e dhënë në Polici, zyrtari policor që e ka mbajtur 
procesverbalin e ka evidentuar se Bjeshka ka deklaruar që me vete ka fotografi të 
lëndimeve trupore. Prandaj është e qartë zyrtari ka qenë i njoftuar për ekzistimin e 
tyre si provë dhe është dashur t'ia kërkojë asaj t'i deponojë në Polici. Meqë këtë nuk 
e ka bërë, dosjes së lëndës nuk i janë bashkëngjitur fare prova shtesë përpos 
deklaratës së Bjeshkës. Mosveprimi i zyrtarit policor në këtë rast paraqet shkelje të 
procedurave të brendshme të Policisë për mënyrën e kryerjes së detyrave dhe 
autorizimeve policore.

ii) A ka vepruar drejt zyrtari policor kur ka kontestuar 
vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës? 
 
 23. Pasi që rastin Bjeshka kishte shkuar ta denoncojë pesë ditë pasi që kishte 
ndodhur, zyrtari policor i kishte thënë: «me pas ndodhë dhuna, ti ishe ardhë qat 
ditë». Që nga fillimi i intervistës së palës që e denoncon rastin, supozimi i zyrtarëve 
policor sipas Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 
duhet të jetë se ka pasur dhunë në familje. Po ashtu, rrjedha e intervistës duhet të 
jetë në mënyrë të bisedës, e jo në mënyrë gjykuese96.  Viktima duhet të trajohet me 
respekt, dinjtet e të mos viktimizohet përsëri97.  Të gjitha këto procedura janë 
shkelur me këtë deklarim paragjykues të zyrtarit policor gjatë intervistës së 
Bjeshkës. Meqë zyrtari policor ka kontestuar dhunën në familje, 1) nuk e ka përfillur 
detyrimin për supozimin se dhuna në familje ka ndodhur; 2) e ka zhvilluar intervistën 
duke e gjykuar vërtetësinë e deklaratës së Bjeshkës; dhe 3) e ka trajtuar atë pa 
respekt duke ia cënuar dinjitetin e duke e riviktimizuar. Këtu duhet ritheksuar se 
vlerësimi i asaj se a ka pasur apo jo dhunë në familje i takon gjykatës, e jo policëve 
intervistues. Policët intervistues e kanë për detyrë t'i ndjekin e t'i përmbahen me 
përpikmëri rregullave dhe procedurave në fuqi që e diktojnë mënyrën e ushtrimit të 
autoritetit të tyre. Përmes kontestimit të vërtetësisë së deklaratës për dhunë në 
familje të dhënë nga Bjeshka, zyrtarët policorë kanë shkelur procedurat për 
intervistimin e viktimave të dhunës në familje, duke e riviktimizuar e duke e trajtuar 
në mënyrë të padinjitetshme.

 c. Sa i përket mos-inicimit të asnjë procedure penale 
ndaj bashkëshortit të Bjeshkës

 24. Në rastet e denoncuara nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj dhe në rastet 
e denoncuara nga vjehrra ndaj saj, vërehet një dallim i madh në standardet për 
vlerësimin dhe përcjelljen e rasteve nga Policia e Prokuroria. Dallimi i këtyre 
praktikave është i dukshëm nëse kemi parasysh vendimet për zhvillim të hetimeve 
dhe ndjekjes penale në këto raste. Natyrisht, secili rast i ka rrethanat faktike të 
ndryshme dhe i nënshtrohet vlerësimit të veçantë nga Policia, e cila vlerëson se a 
është plotësuar kushti i dyshimit të arsyeshëm se vepra penale është kryer dhe nga 
Prokuroria, se a është plotësuar kushti i dyshimit të bazuar se vepra penale është 
kryer. Megjithatë, standardi që këto organe të ndjekjes e kanë zbatuar në rastet e 
shqyrtuara këtu, ngrit dyshime për arbitraritet dhe zbatim të standardeve të dyfishta.

 25. Bjeshka i ka raportuar një numër të madh të rasteve të dhunës në familje 
dhe të shkeljeve të urdhrave mbrojtës nga ana e bashkëshortit të saj. Dy 
denoncimet për dhunë në familje të shtjelluara këtu janë të rëndësishme për 
analizimin e standardit të zbatuar nga Policia e Prokuroria. Në gusht 2016, Bjeshka e 
kishte raportuar bashkëshortin e saj në Polici, pasi që ai e kishte grushtuar për katër 
orë në tërë trupin, e më së shumti te pjesa e barkut. Rasti tjetër i trajtuar këtu është 
denoncimi i Bjeshkës në Prokurori për shkelje të urdhrit mbrojtës nga bashkëshorti, 
pasi që përkundër vendimit gjyqësor për caktim të kujdestarisë të përkohshme mbi 
fëmijët te Bjeshka, bashkëshorti i saj ia kishte marrë fëmijët kundër vullnetit të saj 
dhe ishte larguar. Ndaj bashkëshortit të saj nuk është ngritur asnjë aktakuzë për 
dhunën e shkaktuar.

 26. Ndërkaq në anën tjetër, në të tri rastet e denoncuara për dhunë në familje 
nga vjehrra, Prokuroria kishte ngritur aktakuzë ndaj Bjeshkës dhe rasti kishte 
shkuar në shqyrtim gjyqësor. Dy prej rasteve kishin përfunduar për shkak të 
tërheqjes së prokurorisë nga aktakuza. Në njërin nga ta, Bjeshka akuzohej se e 
kishte shkelur një urdhër mbrojtës të cilin më vonë u konstatua se nuk e kishte 

pranuar ende e as që kishte qenë e njoftuar për të në momentin kur pretendohej se 
e kishte shkelur. Në rastin tjetër, Prokuroria ishte tërhequr nga aktakuza ndaj 
Bjeshkës për shkelje të urdhrit mbrojtës, pasi që më vonë ishte konstatuar se nuk 
kishte qenë në fuqi në momentin që pretendohej të kishte ndodhur shkelja e 
urdhrit. Ndërsa në rastin e tretë, gjykata kishte vlerësuar meritat e rastit dhe kishte 
vendosur ta refuzojë aktakuzën pasi që nuk ishte provuar se Bjeshka e ka kryer 
veprën penale lëndim i lehtë trupor ndaj vjehrrës së saj. 

 27. Në tri rastet Bjeshka është akuzuar për dhunë në familje, njëjtë si rastet që i 
kishte denoncuar edhe Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj. Megjithatë, në rastet e 
denoncuara ndaj Bjeshkës janë ngritur tri aktakuza ndërkaq, në rastet e inicuara 
nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj, numri i aktakuzave është zero. 
 
 28. Në rastin e denoncuar në gusht 2016, Bjeshka kishte deklaruar para Policisë 
se 1) dhuna në familje që po e përjetonte nga bashkëshorti ishte e vazhdueshme, 2) 
shpeshherë bashkëshorti e grushtonte dhe i lente shenja në trup; 3) ishte rasti i 
dytë i dhunës që po e raportonte në Polici ndaj bashkëshortit, 4) bashkëshorti e 
kishte grushtuar në tërë trupin, e më së shumti në bark, për katër orë; 5) kishte edhe 
fotografi të lëndimeve; 6) gjykata e kishte caktuar urdhrin mbrojtës në procedurë 
civile ndaj bashkëshortit duke konstatuar dhunën në familje, dhe urdhrin e kishte 
caktuar për gjashtë muaj, e pastaj e kishte zgjatur edhe për tre muaj të tjerë. Në 
këtë rast, Policia e kishte intervistuar në cilësinë e të dyshuarit bashkëshortin e 
Bjeshkës. Përtej këtij veprimi policor, Bjeshka nuk është njoftuar për asnjë hap ose 
masë tjetër të ndërmarrë për hetimin e rastit ose ndërmarrjen e masave tjera, as 
nga Policia, e as nga Prokuroria. 

 29.  Është e dukshme se të tri aktakuzat e inicuara ndaj Bjeshkës janë ngritur me 
një pakujdesi të madhe profesionale, që mund të cilësohet edhe si neglizhencë nga 
ana e Prokurorisë, pa i verifikuar disa çështje krejt bazike për inicimin e cilitdo rast 
penal, e përfundimisht pa siguruar prova që mbështesin dyshimin e bazuar se 
Bjeshka i ka kryer veprat penale të cilat i viheshin në barrë. Në krahasim, në rastet e 
paraqitura nga Bjeshka ndaj bashkëshortit të saj është e qartë se Prokuroria, 

përkundër një numri të madh të rrethanave faktike e të provave në dispozicion 
kishte vendosur të mos ngrisë asnjë aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj, duke 
zbatuar kështu një standard shumë të lartë për ndjekjen penale të tij, sidomos në 
krahasim me standardin për ndjekjen penale dhe ngritjen e aktakuzave ndaj 
Bjeshkës. Rrjedhimisht, mund të përfundohet se Policia dhe Prokuroria kanë 
zbatuar standarde të dyfishta në këto raste të ndryshme gjatë vlerësimit të rasteve 
dhe marrjes së vendimeve për zhvillim të hetimeve dhe ndjekjes penale.

d. Sa i përket shkeljes së të drejtave të njeriut në rastin 
e Bjeshkës

 30. Mosveprimi nga ana e Policisë dhe Prokurorisë për hetimin dhe ndjekjen 
penale të bashkëshortit të Bjeshkës për dhunën e përjetuar përmes kërcënimeve, 
sulmeve fizike dhe lëndimeve trupore, ndërlidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë 
institucionale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shtetet e kanë për obligim të 
tregojnë kujdesin e duhur për ndërmarrjen e të gjitha masave të përshtatshme për 
eliminimin e diskriminimit ndaj grave nga çdo person i tretë98.  Dhuna në familje 
ndaj grave paraqet diskriminim në baza gjinore99.  Shtetet janë përgjegjëse për 
shkelje të të drejtave të njeriut kur dështojnë të marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për parandalimin, si dhe hetimin, ndjekjen penale, ndëshkimin dhe 
sigurimin e kompensimit ndaj viktimave, për veprimet ose mosveprimet e 
individëve që rezultojnë në dhunë ndaj grave. 100

 31. GjEDNj ka vendosur një numër parimesh të përgjithshme dhe obligimeve të 
posaçme për shtetet për mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje101.  Sipas 
GjEDNj -së, obligimet e shteteve që dalin nga neni 3 i KEDNj ku parashihet ndalimi i 
torturës, imponojnë obligime pozitive për shtetet që t’i sigurojnë individëve brenda 
jurisdiksionit të tyre mbrojtjen nga të gjitha format e keqtrajtimit, duke përfshirë 
këtu edhe rastet kur trajtimi i tillë bëhet nga personat privatë.  102

 32. Sipas GjEDNj -së, Konventa e ka për qëllim të garantojë të drejta efektive 
dhe praktike, jo të drejta teorike dhe iluzore103.  Viktimat e dhunës në familje njihen 
si viktima posaçërisht të ndjeshme, prandaj shtetet duhet të përfshihen aktivisht 
në mbrojtjen e tyre104.  Mbrotja shtetërore i takon viktimave të ndjeshme në formë 
të përmbajtjes ose pengimit efektiv të shkeljeve të integritetit personal nga 
persona të tretë105.  Obligimet pozitive të shteteve në raste të dhunës në familje 
përfshijnë: 1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person e ngrit pretendimin se është keqtrajtuar.106  Megjithatë, keqtrajtimi duhet ta 
arrijë një nivel minimal të ashpërsisë që të bie brenda fushës së nenit 3 të KEDNJ që 
e parasheh garantimin e lirisë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor. 107 Vlerësimi i 
arritjes së këtij niveli minimal të ashpërsisë dallon nga rasti në rast dhe varet nga të 
gjitha rrethanat e rastit si për shembull: natyra dhe konteksti i trajtimit, 
kohëzgjatja, efekti fizik dhe psiqik, dhe në raste të caktuara: gjinia, mosha dhe 
gjendja shëndetësore e viktimës. 108

 33. Gjatë vlerësimit të kontekstit të trajtimit, GjEDNj merr parasysh rastet e 
mëparshme të dhunës, si dhe të dhëna statistikore për dhunën në familje në shtetin 
përkatës109.  Bjeshka ka përjetuar dhunë psiqike dhe fizike nga bashkëshorti i saj në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe këtë e ka deklaruar para Policisë sa herë që e ka 
raportuar bashkëshortin e saj për dhunë në familje. Në kontekst të përgjithshëm, 
trajtimi i grave dhe pabarazia shoqërore në shoqërinë kosovare është e 
dokumentuar dhe e provuar nga burime të ndryshme110.  Gratë në Kosovë preken 
jo-proporcionalisht nga dhuna në familje111.  Sa i përket kohëzgjatjes së dhunës, 
Policia ka qenë e njoftuar për raste të shumta të dhunës në familje të raportuara 
nga Bjeshka ndër vite, prandaj ka qenë e qartë se dhuna është e vazhdueshme, 
madje në një nga rastet e paraqitura, Bjeshka kishte deklaruar se bashkëshorti e 
kishte grushtuar për katër orë. Sa i përket efektit fizik dhe psiqik të dhunës, duhet 
ritheksuar se Bjeshka gjatë dhënies së deklaratës ka deklaruar se ka edhe fotografi 
të lëndimeve. Të gjitha këto rrethana të rastit të Bjeshkës mund të konsiderohet se 
e arrijnë nivelin e minimal të ashpërsisë që rasti i saj të trajtohet brenda obligimeve 
të shtetit për mbrojtje nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, mizor e poshtërues, sipas 
nenit 3 KEDNJ dhe nenit 27 të Kushtetutës së Kosovës. Rrjedhimisht, obligimet 
pozitive të institucioneve shtetërore gjatë trajtimit të rastit të Bjeshkës përfshijnë: 
1) obligimin për ndërmarrjen e masave të arsyeshme për parandalimin e 
keqtrajtimit për të cilin autoritetet kanë qenë në dijeni ose është dashur të jenë në 
dijeni; dhe 2) obligimi procedural i zhvillimit të hetimeve zyrtare efektive kur një 
person pretendon se është keqtrajtuar. 112

 34. Bjeshka kishte raportuar në Polici raste të ndryshme të dhunës fizike dhe 
psiqike që po e përjetonte nga bashkëshorti i saj. Përveç marrjes në pyetje të 
bashkëshortit të saj nga Policia, ndaj tij nuk kishte ndërmarrë masa tjera dhe 
Prokuroria nuk kishte ngritur asnjë aktakuzë për ndëshkimin e tij për sulmet, 
lëndimet trupore, kanosjet dhe shkeljet e urdhrave mbrojtës. Është e qartë se 
vetëm marrja në pyetje e bashkëshortit për raportimin e dhunës në këtë rast ka 
qenë e pamjaftueshme për parandalimin e përsëritjes së akteve të dhunës. Prandaj 
përgjegjja apo trajtimi institucional i rasteve të raportuara nga Bjeshka për dhunë 

e për shkelje të urdhrave mbrojtës, ka qenë e pamjaftueshme për adresimin e 
seriozitetit të veprimeve të raportuara. Trajtimi jo-adekuat dhe jo-efikas i 
institucioneve shtetërore në këtë rast paraqesin një nivel të tolerimit të dhunës 
nga ana e shtetit dhe pa efekt parandalues ndaj sjelljes së kryesit të dhunës.113  
Rrjedhimisht, mund të përfundojmë se Bjeshkës i është shkelur e drejta e saj për të 
qenë e lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor, pasi që autoritetet shtetërore kanë 
dështuar të ndërmarrin masa që do të pengonin dhe parandalonin cënimin serioz 
të integritetit të saj personal nga bashkëshorti.

C. PËRFUNDIMET NË LIDHJE ME RREGULLATIVËN LIGJORE DHE DOKUMENTET 
TJERA RREGULLATIVE

Dokumentet rregullative të Policisë së Kosovës
 1. Zyrtarët e Policisë së Kosovës i pranojnë dhe hetojnë rastet e dhunës në 
familje me Procedura Standarde të Veprimit të vjetëruara të vitit 2011. 
Janë dy dokumente me procedura standarde të veprimit që përdoren nga Policia e 
Kosovës: Procedurat Standarde të Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje, të 
miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë në gusht të vitit 2011192 dhe 
Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje të miratuara 
nga Agjencia për Barazi Gjinore në vitin 2013.193  Që nga viti 2011, në sistemin ligjor të 
Kosovës janë shfuqizuar e ndryshuar dy kode penale dhe një kod i procedurës 
penale. 194

 Me hyrjen në fuqi të Kodit të ri Penal, dhuna në familje është paraparë si vepër e 
veçantë penale që ndiqet penalisht sipas detyrës zyrtare (ex officio) sipas nenit 248 
të Kodit Nr. 06/L-074 Penal i Kosovës. Për shkak të këtyre ndryshimeve, Procedurat 
Standarde të Veprimit të vitit 2011 janë të papërshtatshme për përcaktimin e 
veprimeve që duhet të ndërmirren nga zyrtarët policorë për trajtimin e rasteve të 
dhunës në familje dhe nuk japin informata të reja për hapat që duhet të 
ndërmerren gjatë trajtimit të rasteve të dhunës në familje. 195

 2. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë nuk 
e publikojnë udhëzimin administrativ të përditësuar që i përcakton masat, shkeljet 
dhe procedurën disiplinore që zhvillohet ndaj zyrtarëve policor në Kosovë. 
Në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës figuron vetëm Udhëzimi 
Administrativ Nr.15/2008 i Ministrisë së Punëve të Brendshme për Llojet e 
Shkeljeve të Rënda dhe të Lehta Disiplinore në Policinë e Kosovës i datës 28 shtator 
2008. Ky udhëzim është shfuqizuar nga MPB më 14 dhjetor 2012, me hyrjen në fuqi 
të Udhëzimin Administrativ Nr.05/2017 për Shkeljet, Masat dhe Procedurat 
Disiplinore në Policinë e Kosovës. Për më shumë, pas kërkesës për qasje në këtë 
dokument që i është parashtruar Zyrës për Informim të Drejtorisë së Përgjithshme 
të Policisë, na është ofruar një udhëzim administrativ i ri (Udhëzimi Administrativ 
Nr.04/2019 për Shkeljet, Masat dhe Procedurat Disiplinore në Policinë e Kosovës), i 
cili ka hyrë në fuqi më 9 dhjetor 2019 dhe e ka shfuqizuar edhe udhëzimin 
administrativ 05-2017. As ky udhëzim administrativ nuk është i publikuar dhe nuk 
është i qasshëm pa paraqitjen e në kërkese për qasje në dokumente publike.
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192 Siguruar nga Policia e Kosovës, Drejtori i Drejtorisë së Policimit në Bashkësi dhe Preventivë, Divizioni i Sigurisë 
Publik e, Përgjigje në kërkesën për qasje në dokumente publike të datës 12 dhjetor 2019, 16 janar 2020.

193 Zyra e Kryeministrit, Agjencia për Barazi Gjinore, Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në 
Familje në Kosovë bazuar në Programin e Kosovës kundër Dhunës në Familje dhe Planit të Veprimit 2011-2014, 
shtator 2013, 
https://www.psh-ks.net/repository/docs/Procedurat_Standarde_te_Veprimit_per_Mbrojtje_nga_Dhuna_ne_Familje.p
df (qasur më 08 prill 2020).

194 Në vitin 2012 ka hyrë në fuqi Kodi Nr. 04/L-082 Penal i Kosovës, më 14 prill 2019, ky kod është shfuqizuar me hyrjen 
në fuqi të Kodit Nr. 06/L-074 Penal të Kosovës, ndërsa Kodi Nr.04/L-123 i Procedurës Penale ka hyrë në fuqi në vitin 
2013.

195 Sipas nenit 252, paragrafi 4 i Rregullores për Personel dhe Administratë në Policinë e Kosovës, e nxjerrë nga 
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë më 25 shtator 2019, procedurat standarde të veprimit «Zyrtarët kompetentë janë 
të obliguar që në vazhdimësi të përcjellin çdo ndryshim apo plotësim të akteve të brendshme të nivelit qendror të 
Policisë (udhëzimet administrative, rregulloret, urdhëresat etj.), ndryshimin e ligjeve dhe aktet tjera nënligjore në 
nivel të Qeverisë, në mënyrë që pastaj t’i harmonizojë dhe t’i plotësojë PSO-të në pajtim me ndryshimet e bëra në 
këto akte normative.»
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Dokumentet e miratuara nga Agjencia për Barazi Gjinore

 3. Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, 
Vlerësimi i zbatimit të tyre si dhe Strategjinë Kombëtare të Kosovës për Mbrojtje 
nga Dhuna në Familje, në metodologjitë e tyre nuk e përfshijnë intervistimin dhe 
anketimin e të mbijetuarve të dhunës në familje.
 Një e përbashkët e metodologjive për përpilimin të këtyre tre dokumenteve, 
është mungesa e intervistimit apo anketimit të mbijetuarve të dhunës në familje 
dhe përfshirjes së perspektivës së tyre në zhvillimin e procedurave standarde të 
veprimit si dhe zhvillimin e strategjisë kombëtare për mbrojtje nga dhuna në 
familje. Pa dyshim se intervistimi dhe anketimi i ofruesve të shërbimeve në fushën 
e dhunës në familje (policisë, qendrave për punë sociale, prokurorisë e gjykatave) si 
dhe bashkëpunimi me organizata të shoqërisë civile (vendore e ndërkombëtare) 
është i rëndësishëm në përpilimin e procedurave për trajtimin e rasteve të dhunës 
në familje. Sidoqoftë, vlerësimi i nevojave dhe nxjerrja e mësimeve nga përvojat e 
viktimave të dhunës në familje duhet të ketë rol qendror gjatë përpilimit të 
dokumenteve që e trajtojnë dhunën në familje. 
 Në fakt kjo është e përcaktuar si një ndër qëllimet e identifikuara në Strategjinë 
Kombëtare të Kosovës për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, për periudhën 
2016-2020. Aty theksohet si qëllim i veçantë përmirësimi i infrastrukturës ligjore 
me «fokus në nevojat e viktimës së dhunës në familje».196  Sidoqoftë, në shtator 
2019 Agjencia e Barazisë Gjinore ka publikuar vlerësimin e saj për nivelin e zbatimit 
të Standardeve të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, pa intervistimin e 
anketimin e viktimave të dhunës në familje.
 Intervistimi e anketimi i viktimave të dhunës në familje do ta pasuronte po 
ashtu trajnimin e zyrtarëve policor, prokurorëve e gjykatësve, pasi që do të 
shërbente si bazë për adresimin dhe përmirësimin e qasjes së këtyre ofruesve të 
shërbimeve ndaj viktimave të dhunës në familje. 

196 Ministria e Drejtësisë, Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Plani i 
Veprimit 2016-2020, 2016, f. 40, par. 4, 
https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/52BA49FC-80C2-4172-A2F7-9E83D078F3E7.pdf (qasur më 09 prill 2020).
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REKOMANDIME
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës 

 1. Të miratojë Procedura Standarde të Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje  
 në përputhje me Kodin Nr. 06/L-074 Penal të Kosovës, të përditësuara;
 2. Procedurat Standarde të Veprimit për Hetimin e Dhunës në Familje:
 2.1. Të përfshijnë përshtatshmërisht rekomandimet dhe procedurat e miratuara  
 nga Agjencia për Barazi Gjinore në Procedurat Standarde të Veprimit për    
 Mbrojtje nga Dhuna në Familje.
 2.2.  Të përfshijnë shpjegime për dhunën në familje si vepër penale dhe të    
 radhisin vepra tjera penale që mund të kryhen krahas veprës penale dhuna në   
 famlije, si: shkelja e detyrimeve familjare, keqpërdorimi seksual duke përdorur   
 pozitën autoritetin apo profesionin, frikësimi gjatë procedurës penale, e me  radhë. 
 2.3.  Viktimave të dhunës në familje tu njihet shprehimisht statusi i viktimave të   
 ndjeshme, ashtu siç përcaktohet në praktikën gjyqësore të GjEDNj dhe CEDAW. 
 2.4. Të përcaktohet edhe në këto procedura se supozimi gjatë intervistimit nga   
 zyrtarët policorë duhet të jetë që dhuna në familje ka ndodhur.
 2.5. Të përcaktohet shprehimisht se zyrtarët policorë e kanë rreptësisht të ndaluar  
 të shprehin supozime për atë se a ka ndodhur apo jo dhuna në familje gjatë    
 intervistimit të viktimave të dhunës në familje. Të përcaktohet shprehimisht se   
 është rreptësisht e ndaluar që zyrtarët policorë ta shprehin në çfarëdo forme   
 dyshimin e tyre në deklaratën e viktimës gjatë intervistimit;
 2.6. Të përcaktohet detyrimi shprehimor i zyrtarëve policor për t'i pyetur viktimat  
 nëse kanë prova që e mbështesin denoncimin e tyre; 
 2.7. Të përcaktohet shprehimisht se, nëse viktima deklaron se posedon prova që e  
 mbështesin denoncimin, zyrtarët policorë e kanë për detyrim ta kërkojnë dhe ta  
 marrin provën nga viktima; 
 3. Të publikohet udhëzimi administrativ i përditësuar që i përcakton masat,    
 shkeljet dhe procedurën disiplinore që zhvillohet ndaj zyrtarëve policor në   
 Kosovë, në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, si dhe në web faqet e tyre 
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zyrtare. Të publikohen po ashtu edhe udhëzimet administrative të shfuqizuara që 
kanë përcaktuar masat, shkeljet dhe procedurat disiplinore ndaj zyrtarëve policor 
në të kaluarën, me qëllim të informimit të publikut dhe të personave që kanë qenë 
palë ankuese në periudhën kur këto udhëzime administrative kanë qenë në fuqi.

Agjencia për Barazi Gjinore

 4. Të vlerësojë zbatimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga  
 Dhuna në Familje përmes intervistimit dhe/ose anketimit të të mbijetuarave të  
 dhunës në familje.
 5. Të identifikojë nevojat për përditësimin dhe të bëjë përshtatjen e     
 Procedurave  Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje bazuar  
 në të dhënat e gjeneruara nga intervistat dhe anketat me të mbijetuarat    
 e dhunës në familje.
 6. Të hulumtojë dhe të përgatisë raport me rekomandime për trajtimin    
 ankesave  për shkelje disiplinore ndaj zyrtarëve policor për raste të dhunës në  
 familje në  veçanti, dhe dhunës në baza gjinore në përgjithësi, në bashkëpunim  
 me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme.
 7. Në bashkëpunim me KGJK-në, KPK-në dhe me Shërbimin Korrektues të    
 Kosovës të realizojë një hulumtim të ndikimit të sanksioneve penale në kryesit e  
 dhunës në familje, me theks të veçantë te personat recidivistë.  

Akademia e Drejtësisë

 8. Të bashkëpunojë me Agjencinë për Barazi Gjinore dhe organizatat e shoqërisë   
 civile të specializuara në fushën e dhunës në familje, për përgatitjen e trajnimeve të  
 gjyqtarëve dhe prokurorëve të shtetit për raste të dhunës në familje duke ua    
 përshtatur politikave shtetërore të ndryshuara në bazë të të dhënave të gjeneruara  
 nga intervistat dhe anketat me të mbijetuarat e dhunës në familje.
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Akademia e Kosovës për Siguri Publike

 9. Të bashkëpunojë me Agjencinë për Barazi Gjinore dhe organizatat e     
 shoqërisë  civile të specializuara në fushën e dhunës në familje, për     
 përmirësimin dhe përditësimin e trajnimeve dhe të arsimit e lartë për Policinë e  
 Kosovës dhe Inspektoratin Policor, duke ua përshtatur politikave shtetërore të  
 ndryshuara në bazë të të dhënave të gjeneruara nga intervistat dhe anketat me  
 të mbijetuarit e dhunës në familje.
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 SHTOJCA NR. 1 
Gjatë përpilimit të këtij Raporti, në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 06/L-081 për 
Qasje në Dokumente Publike, ekipi hulumtues ka parashtruar një numër të madh të 
kërkesave për qasje në dokumente publike në institucione dhe ka arritur të sigurojë 
informata, akte ligjore dhe dokumente tjera rregulluese të procedurave për trajtimin 
e rasteve të dhunës në famlje, të cilat nuk janë të qasshme për publikun. 
Në vijim, është lista e dokumenteve të siguruara nga Policia e Kosovës:

(1) Kodi i Etikës i Policisë së Kosovës, 2012;

(2) Udhëzimi Administrativ Nr. 05/2017 për Shkeljet, Masat dhe Procedura 
Disiplinore në Policinë e Kosovës;

(3) Udhëzimi Administrativ Nr. 04/2019 për Shkeljet, Masat dhe Procedura 
Disiplinore në Policinë e Kosovës

(4) Udhëzim Administrativ Nr. 02/2012 për Përdorim të Forcës nga Zyrtarët Policorë;

(5) Udhëzim Administrativ Nr. 01/2012 për Mënyrën e Kryerjes së Detyrave dhe 
Autorizimeve Policore;

(6) Procedura Standarde e Veprimit – Hetimi i Rasteve të Dhunës në Familje, 
PK/ShH-PSO 1.17, Shtylla e Hetimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, 2011;

(7) Rregullore për Personel dhe Administratë në Policinë e Kosovës, 2019;

(8) Rregullore për Operativë në Policinë e Kosovës, 2017; dhe

(9) Pako Informuese për Viktimat e Krimit.
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