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HyRJE

Abuzimi seksual i fëmijëve, vajzave dhe djemve 
ndodhë në gjithë botën dhe është alarmues fakti 
se pjesa më e madhe e këtyre ndodhive mbeten 
të mbuluara me heshtje. Në rastet më të shpeshta 
viktimat durojnë pasoja të përjetshme ndaj gjen-
djes dhe zhvillimit të tyre shëndetësor, mendor 
dhe psiko-social. Prandaj abuzimi mbetet njëra nga 
shkeljet më të rënda të të drejtave të fëmijëve dhe 
nxit brengosje gjithnjë e më të madhe për shtetet 
dhe shoqëritë. 

Në vendin tonë nuk ka mjaft hulumtime për abu-
zimin seksual të fëmijëve. Ashtu si te llojet e tjera 
të dhunës, nuk ekzistojnë të dhëna ose vlerësime 
zyrtare shtetërore për abuzimin seksual të fëmi-
jëve. Gjendja është përkeqësuar edhe më për 
shkak të shërbimeve të kufizuara për parandali-
min dhe mbështetjen e fëmijëve që janë viktima 
të abuzimit seksual. Sipas studimit të UNICEF-it 
për Reagimet e institucioneve kompetente ndaj 
dhunës që ushtrohet ndaj fëmijëve, të botuar në 
vitin 2005, më shumë se 40% e institucioneve 
kryesore shtetërore për zbulimin, lajmërimin dhe 
rekomandimin e rasteve të abuzimit seksual dhe të 
dhunës, si për shembull policia, qendrat e punës 
sociale dhe shkollat, nuk kanë sistem të mbajtjes 
së evidencave zyrtare dhe të rekomandimit të ras-
teve të abuzimit seksual të fëmijëve.1 Zakonisht 
pritet që rastet për të cilat njoftohen qendrat e pu-

nës sociale (QPS) dhe mediat të paraqesin vetëm 
një përqindje të vogël të numrit të vërtetë. 

Në qershor të vitit 2008 u formua një grup ndër-
ministror për parandalimin dhe luftën kudër abuz-
imit seksual të fëmijëve dhe pedofilisë. Plani ak-
sionar u miratua në dhjetor të vitit 2008. Ky është 
dokumenti i parë që i vë në pah sferat prio ritare 
për veprimin e shteteve në rastet e abuzimit sek-
sual dhe të pedofilisë në vendin tonë. 

Ky hulumtim është njëri nga rezultatet e planit ak-
sionar ndërministror. Hulumtimin e financoi UNI-
CEF-i, ndërsa e realizoi Instituti i Studimeve So-
cio logjike, Politike dhe Juridike (ISSPJ), që është 
pjesë përbërëse e Universitetit “Shën Cirili e Meto-
di” – Shkup. Hulumtimi në terren ishte realizuar 
nga qershori deri në dhjetor të vitit 2009. 

QËLLIMET E STUDIMIT 

Ky studim është hartuar për të analizuar të dhënat 
mbi përmasën si dhe dinamikën dhe manifestimin 
e abuzimit seksual të fëmijëve në vend. I identi-
fikon në mënyrë të saktë karakteristikat tipike të 
fëmijëve viktima dhe profilet e autorëve të krimit.
Më tej jepen të informacione për kapacitetet ak-
tuale të institucioneve shtetërore për mbrojtjen e 
fëmijëve nga abuzimi seksual në vend. Hulumtimi 
i ka këto dy qëllime specifike:

Rezyme e shkurtër
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•	 Të identifikohen politikat vijuese të praktikave 
të sistemit të mbrojtjes së fëmijëve në vendin 
tonë në raport me abuzimin seksual të fëmi-
jëve; dhe

•	 Të bëhet vlerësimi i kapaciteteve institucion-
ale aktuale që fëmijët të mbrohen nga abuzimi 
seksual.

METODOLOGJIA

Të dhënat që janë analizuar dhe janë paraqitur 
këtu janë marrë nga tre burime kryesore:

•	 105 dosje për fëmijët që kanë qenë viktima të 
abuzimit seksual nga qendrat e punës sociale 
nëpër gjithë vendin për periudhën janar 2004 
– qershor 2009.

•	 Vendimet gjyqësore për 231 persona të aku-
zuar për abuzim seksual të fëmijëve, të gjykuar 
në gjykatat themelore në gjithë vendin në per-
iudhën janar 2004 – qershor 2009.

•	 25 fokus-grupe me pjesëmarrës të instituci-
oneve konkrete, të përbëra nga 247 profesi-
onistë të shkollave fillore, të kopshteve të 
fëmijëve, të qendrave të punës sociale, të po-
li cisë dhe të sektorit të shëndetësisë. Disku-
timet me fokus-grupe u zhvilluan në periudhën 
shtator-nëntor 2009. 

Përveç kësaj, ishin shqyrtuar dhe ishin analizuar 
edhe të dhënat e Statistikës Nacionale Penale për 
periudhën 1988-2008 dhe ishte bërë një pasqyrë 
e kornizës aktuale ligjore. 

Instrumentet për mbledhjen e të dhënave ishin 
hartuar në pajtim me strukturën e burimit të të 
dhënave dhe në mënyrë që të mundësojnë anal-
izë sasiore dhe cilësore. Mbledhja dhe inkuadrimi i 
të dhënave ishte bërë nga një ekip i hulumtuesve 
të trajnuar, ndërsa ishte bërë me përkushtim dhe 
kujdes përkatës ndaj aspekteve të etikës dhe be-
sue shmërisë. 

Asnjë shtet nuk është imun nga abuzimit seksual. 
Pjesa dërrmuese e rasteve ngelin të mbuluara me 
heshtje.



8

KONSTATIMET THEMELORE

A. Informacionet nga statistika zyrtare penale 

•	 Si në çdo vend tjetër, statistikat zyrtare japin 
një pasqyrë të kufizuar të përmasës së vërtetë 
të abuzimit seksual në vend. Statistika zyr-
tare penale nuk siguron informata të qarta 
mbi mbizotërimin e formave të ndryshme të 
abuzimit seksual të fëmijëve. Kjo është kështu 
para së gjithash për faktin se statistikat pe-
nale mbahen sipas autorëve të krimit, e  jo si-
pas viktimave, pra fëmijëve. Pikërisht për këtë 
arsye nuk mund të ndahen veprat penale që 
kryhen ndaj fëmijëve. Po ashtu kjo statistikë 
nuk e paraqet rritjen e përgjithshme të këtyre 
veprave penale në 20 vitet e fundit.

B. Karakteristikat e fëmijëve që janë abuzuar2

•	 Analiza e të dhënave të rasteve që janë evi-
dentuar në qendrat e punës sociale (në tekstin 
e mëtejmë QPS) dëshmon se viteve të fundit 
shënohet një rritje e rasteve të vërtetuara të 
abuzimit seksual, numrat ende nuk janë të lar-
ta, sidoqoftë, 35 raste të tilla janë regjistruar 
në QPS gjatë vitit 2008. 

•	 Shumica e fëmijëve që janë abuzuar seksual-
isht janë vajza. Në ekzemplarin e QPS-ve vëre-
het se në 78% të rasteve ato viktima kanë 
qenë vajza, ndërsa po ashtu 90% e vendi-
meve gjyqësore kanë përfshirë vajza. Dosjet e 
QPS-ve flasin se fëmijët e regjistruar të gjinisë 
femërore janë viktima të më shumë tipave të 
abuzimit seksual në krahasim me fëmijët e 
gjinisë mashkullore. 

•	 Mosha e fëmijëve të abuzuar seksualisht, të 
përfshirë me këtë studim, është ndërmjet 4 
dhe 18 vjeç. Dhe, në dosjet e QPS-ve dhe në 
vendimet gjyqësore shihet se shumica e raste-
ve janë fëmijë të moshës 10-13 vjeç: në 52% 
të rasteve në QPS dhe në 47% të vendimeve 
gjyqësore. 

•	 Ndonëse vajzat janë më të përfaqësuara si 
viktima të regjistruara në numrin e përgjith-
shëm të fëmijëve viktima të abuzimit seksual, 
megjithatë djemtë e vegjël të moshës nën 6 
vjeç janë më shpesh viktima të abuzimit sek-
sual në krahasim me femrat e kësaj moshe: 
24% e djem përballë 4% vajza. Më tej, me 
rritjen e moshës (pas moshës 10 vjeç) rreziku 
i abuzimit seksual ritet te vajzat. 77% e të 
gjitha vajzave janë më të moshuara se 10 
vjeç, ndërsa 57% e të gjitha viktimave djem 
janë të moshës deri në 10 vjeç. 

•	 Ndonëse pjesa më e madhe e rasteve të QPS-
ve përfshijnë fëmijë të përkatësisë etnike 
maqedonase, grupi më i lëndueshëm etnik 

janë fëmijët romë, ndërsa rastet më pak të 
pranishme janë fëmijët e përkatësisë etnike 
shqiptare. 

•	 Shumica e këtyre fëmijëve janë të lindur në 
bashkësi martesore (87%). Përqindja e fëm-
ijëve viktima që i kanë të dy prindërit gjallë 
është identike me numrin e dhënë më parë 
(87%). 69% e fëmijëve viktima jetojnë me të 
dy prindërit. Megjithatë, te 31% e fëmijëve 
të tjerë ishte konstatuar se rreziku i abuzimit 
seksual rritet dukshëm aty ku fëmijët jeto-
jnë vetëm me nënën ose me nënën dhe me 
njerkun, për dallim prej rasteve kur fëmijët 
jetojnë vetëm me babanë ose me babanë dhe 
me njerkën. 

•	 Fëmijët viktima jetojnë në familje më të mëd-
ha në krahasim me popullatën e përgjithshme. 
Jorrallë ata janë nga familje që ballafaqohen 
me një varg problemesh të tjera, si: kush-
tet e dobëta të banimit (31%); papunësia e 
prindërve (në 25% të rasteve të dy prindërit 
janë pa punë) dhe varësia nga marrja e rregullt 
e ndihmës sociale (34%). Dhuna në familje 
ishte vënë re në një të katërtën e këtyre fami-
ljeve. 

•	 89% e fëmijëve të regjistruar si viktima që janë 
në moshën shkollore ndjekin mësim të rregullt. 
Sjellja e fëmijëve në shkollë nuk është eviden-
tuar si problematike dhe 80.5% e fëmijëve 
viktima ndjekin mësim të rregullt në shkollë. 

•	 Për shumicën e fëmijëve që janë abuzuar (92%)  
është raportuar se janë në gjendje të mirë 
shëndetësore, por për 9% prej tyre është rap-
ortuar se kanë dëmtime të caktuara mendore3. 

     
C. Karakteristikat e  autorëve të krimit4 

•	 Shumica e autorëve të krimit (93%) ishin 
meshkuj. Në rastet kur për këtë vepër janë 
akuzuar femrat, ato femra më rrallë janë aku-
zuar si autore të drejtpërdrejta të krimit dhe 
shumë më shpesh si bashkëpjesëmarrëse ose 
ndihmëse të meshkujve, më shpesh në rastet 
e jetës jashtëmartesore me të mitur.  

•	 Shumica e autorëve të krimit (32%) kur e kanë 
kryer veprën penale kanë qenë të moshës 18-
24 vjeç.  Megjithatë, 27% e tyre kanë qenë 
në moshën 31-40 vjeç, ndërsa 30% e tyre 
kur e kanë kryer veprën penale kanë qenë të 
moshës 40 vjeç. Në raport me autorët e krimit 
që kanë qenë në moshë më të re, 9 prej tyre 
edhe vetë kanë qenë të moshës nën 18 vjeç. 

•	 Përbërja etnike e personave të dënuar për 
abuzim seksual të fëmijëve dëshmon se ata 
mund të jenë nga të gjitha bashkësitë etnike 
të cilat jetojnë në vend.  
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•	 Karakteristikë që vihej re ishte niveli relativ-
isht i ulët i autorëve të krimit: 20% e tyre po-
honin se nuk kanë kurrfarë arsimimi dhe andaj 
janë analfabetë, ndërsa 52% e tyre kishin të 
mbaruar vetëm shkollë fillore. 

•	 Thuajse gjysma e autorëve të krimit (45%) 
janë të martuar, kanë qenë të martuar ose 
kanë jetuar në bashkësi jashtëmartesore5. Të 
dhënat e disponueshme po ashtu flasin se së 
paku gjysma e autorëve të krimit kanë qenë 
prindër të një ose dy fëmijëve. 

•	 Shumica e personave që janë gjykuar për 
abuzim seksual të fëmijëve (83%) këtë vepër 
e kanë bërë për herë të parë.  

D. Karakteri dhe rrethanat e abuzimit6 

•	 Vepra penale që më së shpeshti haset në 
rastet e dosjeve që ne i kishim në dorë nga 
QPS-të dhe nga vendimet gjyqësore, ishte 
Sulm seksual ndaj fëmijës së moshës nën 14 
vjeç: në 63% të rasteve në QPS dhe në 43% 
në vendimet gjyqësore. Në dosjet e QPS-ve 
nuk kishte raste të veprave penale për jetë jas-
htëmartesore me person të mitur, edhe pse 
ato raste përfshinin 42% të vendimeve gjyqë-
sore. 

•	 Në shumicën e rasteve të evidentuara bëhet 
fjalë për abuzim: 37% të rasteve të QPS-

ve dhe 46% të vendimeve gjyqësore janë 
me penetrim vaginal, anal dhe/ose oral. Në 
vendimet gjyqësore theksohet se në 40% të 
rasteve autori i krimit ka përdorë dhunë fizike 
dhe/ose kërcënim për dhunë fizike. Në 35.5% 
të rasteve autorët e krimit janë shërbyer me 
mënyra të tjera të realizimit të ndikimit ndaj 
fëmijës viktimë që ashtu ta kryejnë veprën e 
tyre të ligë ose që ta heshtin fëmijën. 

•	 Edhe pse dominon kategoria e autorëve të kri-
meve që evidentohen se kanë kryer abuzim 
seksual njëherë (59%), prapëseprapë një e 
katërta e personave të dënuar (25%) i kanë 
abuzuar viktimat më shumë se pesë herë.

•	 Sipas rezultateve të hulumtimit, në më shumë 
se gjysmën e rasteve (51%) autori i krimit 
është zbuluar menjëherë pas kryerjes së parë 
të veprës penale, ndërsa në 27% të rasteve 
autori i krimit është zbuluar në gjashtë muajt 
e parë. 

•	 Të dhënat e dosjeve të QPS-ve dhe të vendi-
meve gjyqësore dëshmuan se fëmijët janë të 
rrezikuar me abuzim seksual nga njerëz të njo-
hur për ta, pra nga mjedisi i tyre i afërt. Në rap-
ort me rastet që janë evidentuar në QPS, 37% 
e rasteve janë me fëmijë që janë abuzuar nga 
babai i tyre ose nga një farefis i afërt, shpesh-
herë në shtëpinë e tyre, ndërsa në vendimet 
gjyqësore ato raste janë të pranishme me 

Edhe djemtë edhe vajzat mund të jenë të viktima, mirëpo 
më shumë gjasa ka që vajzat të abuzohen seksualisht. 
Në vendin tonë nga dhjetë raste të raportuara, tetë sosh 
viktima janë vajza. 
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18%. Në vetëm 12.5% të rasteve të QPS-ve 
dhe në 12% të vendimeve gjyqësore autori i 
krimit ka qenë i njohur për fëmijën. 

E. Reagimi institucional 

Reagimi i gjykatave7

•	 Në shumë raste nuk janë zbatuar përjashtimet 
e lejuara nëpër procese gjyqësore që fëmija 
dëshmitar të mbrohet. Në 60% e rasteve 
është lejuar prania e opinionit në gjykatë dhe 
në 60% e rasteve opinioni nuk është përjash-
tuar kur është kërkuar nga fëmija të dëshmojë 
para gjykatës një ose dy herë gjatë seancës 
kryesore gjyqësore. Mosha e fëmijës nuk për-
bën kurrfarë dallimi: nga fëmijët më të vegjël 
shpesh është kërkuar të dëshmojnë publikisht. 

•	 Thuaja në gjysmën e rasteve procedurat 
gjyqësore (nga dorëzimi i aktakuzës e deri te 
vendimi përfundimtar) janë kryer në afat prej 
4 muajsh. Megjithatë disa raste janë shtyrë 
për një periudhë më të gjatë kohore, ashtu që 
20% e procedurave gjyqësore kanë zgjatur 
tërë vitin. 

•	 Në gjithsej 63% të rasteve autori i krimit ose 
nuk është arrestuar (me paraburgim) derisa 
është pritur vendimi gjyqësor (58%) ose është 
liruar para se merret vendimi i fundit gjyqësor 
(5%). Këtu bien rastet kur i pandehuri ka qenë 
baba i fëmijës, ndërsa vepra penale ka qenë 
Sulm seksual ndaj fëmijës së moshës nën 14 
vjeç. 

•	 Përveç rregullimit aktual ligjor, në 76% të ras-
teve nuk ka pasur dëshmi se është kërkuar 
ndihmë nga QPS-të, nga pedagogu ose nga 
një person tjetër profesionist që t’i sigurojë 
ndihmë fëmijës. Në vetëm 7% të rasteve ësh-
të evidentuar se përfaqësuesit e QPS-ve kanë 
qenë të pranishëm ose kanë siguruar mbësh-
tetje të drejtpërdrejtë për fëmijën.  

•	 Shumica e dënimeve të shqiptuara ndaj au-
torëve të krimit të gjykuar dëshmojnë se është 
zbatuar një politikë lehtësuese penale, sepse 
në shumicën e rasteve nuk është shqiptuar 
masa ndëshkuese maksimale. Madje dënime 
të caktuara janë më të vogla në raport me 
dënimet minimale që janë përcaktuar për këto 
vepra  

 
Reagimi i qendrave të punës sociale8 

•	 Gjatë periudhës së zbatimit të hulumtimit, 
shumica e udhëzimeve në lidhje me abuzimin 
seksual të fëmijëve në QPS janë marrë nga 
policia (83%), ndërsa përfaqësuesit e QPS-ve 
kanë qenë të inkuadruar në intervistimin e për-
bashkët në 71% të rasteve.  

•	 Përveç kësaj, thuaja prej gjysmës së fëmijëve 
është kërkuar të bëjnë përshkrimin e abuzumit 
të tillë se paku dy herë.

•	 Roli kryesor i QPS-ve ka qenë të që dorëzo-
jnë informacione në polici ose në gjykata dhe 
vetëm në 9.5% të rasteve ekzistojnë dësh-
mi se QPS-të kanë vazhduar të inkuadrohen 
në sigurimin e mbrojtjes sociale për fëmijën 
ose me ndonjë tip tjetër të ndihmës pas për-
fundimit të gjykimit. 

•	 QPS-të kanë mungesë serioze të kapaciteteve 
njerëzore. Prandaj duhet të zhvillohen stand-
arde adekuate profesionale dhe procedura 
disip linore, ngase mekanizmi i dhënies së llog-
arisë në sistemin aktual është tejet i dobët. 

•	 Sipas konstatimeve të hulumtimeve relevante9 
të realizuara në vendin tonë, sistemet e përcjel-
ljes së cilësisë së shërbimeve sociale për fëmi-
jët dhe familjet e tyre në masë të madhe janë 
joadekuate. 

•	 Këto konstatime po ashtu ilustrojnë se ekzis-
ton mungesë e mekanizmave për sigurimin 
e cilësisë së shërbimeve sociale që i ofrojnë 
QPS-të në aspekt të përfundimit të punës në 
kohë, të realizimit të punës efikase, efektive 
dhe pa diskriminime. 

Reagimet e profesionistëve të fokus-grupeve10 

•	 Në pjesën e diskutimeve ishte theksuar mun-
ge sa e qasjes sistemore ndaj abuzimit sek-
sual të fëmijëve ndërmjet institucioneve që 
duhet të jenë në gjendje t’i identifikojnë dhe 
t’u përgjigjen dyshimeve për abuzim seksual 
të fëmijëve. 

•	 Të punësuarit shpeshherë nuk disponojnë me 
dituri dhe shkathtësi të mjaftueshme dhe nuk 
janë të trajnuar si t’i identifikojnë dhe si t’u 
përgjigjen rasteve të abuzimit seksual të fëmi-
jëve. Nuk ekzistojnë protokolle të nënshkru-
ara ndërmjet institucioneve (agjencive)  për 
mënyrën e të vepruarit në rast të dyshimeve 
për abuzim seksual të fëmijëve. 

•	 Të punësuarit frikësohen nga hakmarrja nëse 
identifikojnë abuzim të tillë edhe kur e udhëzo-
jnë fëmijën në polici ose në QPS. 

F. Korniza ligjore 

•	 Implementimi i kornizës ligjore, që është i 
nevojshëm për përgjigje efektive ndaj abuzimit 
seksual të fëmijëve, është i penguar për shkak 
të mungesës së udhëzimeve ligjore me të cilat 
rregullohet zbatimi i parimeve ligjore. 

•	 Nuk ekziston një përkufizim i qartë në ligj për 
rolet dhe përgjegjësitë e institucioneve që mu-
nd të jenë të inkuadruara në rastet e abuzime-
ve seksuale të fëmijëve, e as që ekzistojnë pro-
tokolle të deleguara për bashkëpunimin e tyre.   
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REKOMANDIME

Rezultatet e hulumtimit sjellin shumë implikime 
që kanë të bëjnë me politikat dhe ofrimin e shër-
bimeve që janë paraqitur në tre pjesët e më 
poshtë. 

Korniza normative dhe zhvillimi i 
politikave  

Rekomandimi 1: : Duhet të shtohen dispozitat 
ekzistuese ligjore në lidhje me abuzimin seksual 
të fëmijëve që të mund t’u qasemi mospërputh-
shmërive në dallimin mes fëmijëve nën dhe mbi 
moshën 14-vjeçare, në mënyrë që të lehtësohet 
grumbullimi dhe përcjellja e të dhënave. 

Rekomandimi 2: Ministria e Punës e Politikës So-
ciale (MPPS), Ministria e Arsimit dhe Shkencës 
(MASH), Ministria e Shëndetësisë (MSH) dhe 
Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) duhet 
të hartojnë akte nënligjore ose udhëzime zyrtare 
(orientime, rregullore dhe doracakë) që do t’i 
rregullojnë procedurat e punës me fëmijët vik-
tima të abuzimit seksual. Në këto akte duhet të 
jepen përkufizime të qarta për rolin dhe kom-
petencat e secilit institucion që mund të jetë i 
përfshirë në pengimin dhe mbrojtjen nga abuzimi 
seksual i fëmijëve.

Rekomandimi 3: Ligjet ekzistuese duhet të 
plotësohen që ashtu të sigurohet që fëmijët 
viktima të abuzimit seksual të gëzojnë mbrojte 
të domosdoshme plotësuese në krahasim me 
mekanizmat ligjore të parapara për viktimat e 
moshës madhore. Në veçanti me këtë duhet të 
sigurohet mbrojtje minimale ligjore për viktimat 
gjatë procedurave gjyqësore. Me këtë duhet të 
sigurohet që fëmijët të mos trajtohet si të rritur.

 
Mbledhja e të dhënave

Rekomandimi 4: Enti Shtetëror i Statistikës 
duhet ta shqyrtojë dhe ndryshojë sistemin e evi-
dentimit të të dhënave zyrtare statistikore për 
kriminalitetin. Sistemi duhet të mundësojë iden-
tifikimin e veprave penale seksuale mbi fëmijët. 
Kështu, me kalimin e kohës, do të mundësohet 
përcjellja e ndryshimeve. 

Rekomandimi 5: Trupi Koordinues Nacional për 
Pengimin e Abuzimit Seksual të Fëmijëve dhe 
Pedofilisë duhet të iniciojë vendosjen e sistemit 

të standardizuar të evidentimit dhe mbledhjes së 
të dhënave në nivel shtetëror. Kjo duhet të përf-
shihet në të gjitha institucionet relevante, për-
katësisht në qendrat e punës sociale, në MPPS, 
MPB, MASH, MSH dhe institucionet e tjera që 
janë në kontakt me fëmijët viktima të abuzimit 
seksual. 

Rekomandimi 6: Në drejtim të krijimit të politi-
kave, ky studim i ka përcaktuar fushat vijuese 
në të cilat nevojiten hulumtime të ardhshme: a) 
numri i padukshëm (i paidentifikuar) i rasteve të 
abuzimit seksual të fëmijëve11 dhe b) popullata 
rome dhe traditat e saj si faktor i mundshëm i 
rrezikut për abuzim seksual të fëmijëve. 

Veprimi i institucioneve dhe zhvillimi i 
shërbimeve 

Rekomandimi 7: Shteti duhet të sigurojë resurse 
adekuate (financiare dhe njerëzore). Ministria e 
Punës e Politikës Sociale duhet të sigurojë pro-
grame vepruese për parandalimin, shërimin, re-
habilitimin dhe riintegrimin e të gjithë fëmijëve 
viktima të abuzimit seksual. Duhet të hartohet 
program i masave dhe aktiviteteve për mbrojtjen 
e viktimave të abuzimit seksual dhe ai duhet të 
përfshijë shërbime këshillëdhënëse, strehimore, 
si dhe qendra ditore për punë me viktimat dhe 
me prindërit e tyre. 

Rekomandimi 8: Të gjithë profesionistët që puno-
jnë me fëmijë duhet të ndjekin trajnim themelor 
multidisiplinor për zbulimin dhe reagimin ndaj 
abuzimit seksual të fëmijëve, ndërsa trajnim të 
specializuar duhet të ndjekin edhe personat që 
ofrojnë intervenime të specializuara. Trajnimi 
gjithnjë duhet të hartohet për nevojat e grupit 
qëllimor, në veçanti për çështjet që kanë të bëj-
në me gjininë dhe me grupet e lëndueshme. Pro-
filimi etnik dhe stereotipat duhet të shmangen 
me çdo kusht.  

Rekomandimi 9: Nëse sistemi për mbrojtjen e 
fëmijëve synon të bëhet efektiv, identifikimi i 
abuzimit dhe shpërfilljes duhet të ofrojë ndihmë 
dhe mbështetje adekuate për familjen dhe fëmi-
jën. Të gjithë fëmijët e abuzuar seksualisht dhe 
familjet e tyre duhet të kenë qasje në shërbimet 
këshillëdhënëse dhe mbështetëse të qendrave 
të punës sociale. Të gjitha shërbimet duhet të 
përkojnë me gjininë e viktimave dhe duhet t’i 
vënë në pah specifikat e grupeve të lëndueshme. 
Vëmendje të veçantë duhet t’i kushtohet komu-
nitetit rom. 
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Rekomandimi 10: Ministria e Punës e Politikës 
Sociale duhet ta përpilojë një rregullore për 
mënyrën e tubimit të të dhënave dhe ruajtjes së 
dosjeve për fëmijët viktima të abuzimit seksual. 
Të gjitha rastet e abuzimit seksual të fëmijëve 
duhet të ruhen sipas një modeli të përbashkët. 

Rekomandimi 11: Ministria e Punës e Poli-
tikës Sociale, duhet t’i rishqyrtojë shërbimet 
ekzistuese, përfshirë edhe shërbimet e ofruara 
nga OJQ-të, me qëllim që t’i përcaktojë person-
at (organizatat), që mund të ofrojnë ndihmë për-
katëse me trajnim plotësues dhe me mbështetje. 
Më tej mund të jepen propozime për zhvillimin e 
shërbimeve të specializuara, posaçërisht brenda 
rajoneve (të përfshihen shërbimet për shënde-
tësi mendore, terapi për fëmijët e abuzuar dhe 
për fëmijët që kanë kryer abuzime seksuale). 
Po ashtu duhet të ofrohen shërbime plotësuese 
edhe për prindërit që janë nën stres social, eko-
nomik.  

Rekomandimi 12: Sistemi i gjyqësisë penale 
duhet të sigurojnë zbatim të qëndrueshëm 
të Ligjit të procedurës penale që lejon biseda 
përmes video-lidhjeve. Për këtë nevojitet të sig-
urohet hapësirë e veçantë në gjykata, pajisje ad-
ekuate dhe trajnim për përdorimin e saj. 

Rekomandimi 13: Sistemi i sigurimit social 
duhet ta shqyrtojë politikën e mbrojtjes së men-
jëhershme të fëmijëve viktima nga autorët e 
mundshëm të krimit. Qëllimi i kësaj është që 
të sigurohet mbrojtje e fëmijëve nga trysnitë e 
mundshme për përsëritje të abuzimit seksual. 

Grupet më shumë të rrezikuara 

Rekomandimi 14: Ekziston nevoja që të fuqizo-
hen fëmijët që të jenë të vetëdijshëm për rreziqet 
nga mjedisi i drejtpërdrejtë. Kjo kërkon përfshirje 
të mesazheve për sigurinë e trupit të fëmijës në 
programin mësimor, zhvillimin e shkathtësive 
jetësore të fëmijëve dhe mbi të gjitha identifiki-
min e rrezikut në mjedisin e drejtpërdrejtë famil-
jar. Nevojitet gjithashtu zhvillim i materialit të 
specializuar për fëmijët dhe familjet.

Rekomandimi 15: Trupi Koordinues Nacional për 
Pengimin e Abuzimit Seksual të Fëmijëve dhe 
Pedofilisë duhet të iniciojë krijimin dhe zbatimin 
e fushatave për krijim të opinionit publik për sen-
sibilizimin e fëmijëve, prindërve, komuniteteve, 
arsimtarëve dhe të tjerëve për “sigurinë trupore 
të fëmijëve” dhe për afërsinë e rreziqeve në 
familje dhe në fqinjësi 

Rekomandimi 16: Të gjitha ministritë relevante 
duhet të punojnë bashkë me organizatat e 
shoqërisë civile për zhvillimin dhe implementi-
min e strategjive preventive që synojnë paran-
dalimin e martesave të hershme në të gjitha ko-
munitetet, në veçanti brenda popullatës rome
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JASMINA  E DJEGUR
Një rrëfim për një rast tipik të abuzimit seksual të fëmijës12

Unë quhem Jasminka, emër që një kohë më bënte të qeshem me veten time sa herë që në pranverë 
lulëzonte kjo lule e njomë dhe e bardhë. Tani me emrin tim vetëm sa e kam turpëruar atë lule!
E shikoj këtë faqe të zbrazur dhe e vras mendjen nëse ia vlen ta vjell mbi të mërzinë e shpirtit tim 
në këtë faqe të bardhë – ta zbraz helmin e zi që ma ka gërryer shpirtin për shumë kohë. 
Mjekët më thonë se më bën mirë nëse e nxjerr nga zemra këtë pezëm, prandaj po orvatem t’i shënoj 
disa rreshta...
Në klasën e tretë e takova Anën. Ajo ishte një vajzë e mrekullueshme. Së shpejti u bëmë shoqe të 
ngushta dhe filluam të bëjmë vizita në shtëpi të njëra-tjetrës. Në shtëpinë e saj gjithçka shkëlqente. 
Unë ndjehesha pak si e turpëruar, për shkak se shtëpia jonë ishte e vjetër, plot me divane e plaçka 
sikur të ishte Arka e Nuhut (Noes). Megjithatë unë mendoja se shtëpia jonë ishte më e mira në 
botë........ nëse nëna ime nuk i bërtiste babait aq shumë, duke e fajësuar atë për gjithçka që shkon-
te mbrapsht në jetën tonë. Babai me vite të tëra nuk mund të gjente një punë të qëndrueshme. 
Ndërsa nëna ime nuk mund t’ia falte për dështimin e tij në jetë - si babai i Anës, “xhaxhi Ognen”.  
Gjithnjë kur nëna ime e përmendte xhaxhin Ognen, babai im mërrolej. Sidoqoftë babai i Anës dukej 
si një njeri i mirë dhe gjentil. Ai gjithnjë mua dhe Anës na quante “gocat e mia”, gjë që na bënte 
të qeshemi mes vete. Teta Mira, nëna e Anës, ishte po ashtu e mirë, ajo gjithnjë  me kënaqësi i 
dëgjonte marrëzitë tona fëmijërore. 
Por, te unë në shtëpi gjërat vinin e bëheshin gjithnjë e më keq. Babait tim kishte filluar t’i vijë era 
raki dhe të gjithë ndjeheshim të tensionuar. Unë gjithnjë e më shumë e kaloja kohën në shtëpinë e 
Anas. Thjesht fillova ta llogaris shtëpinë si vend për të fjetur në mbrëmje. Dhe, askush nuk bren-
gosej për këtë – madje as babai im. 
Shpeshherë mendoja se çka mund të bëj unë që t’i ndihmoj babait tim të mjerë. Dhe një ditë ven-
dosa që të kërkoj nga Ana që  të pyes xhaxhin Ognen nëse mund të ndihmojë për ti gjetur babait 
një punë të qëndrueshme. 
“Do ta shoh çka mund të bëj goca ime”, tha xhaxha Ogneni. “Mirëpo nuk është aq lehtë të gjendet 
punë në ditë të sotme. Çdokush dëshiron diçka, por askush nuk do ta kthejë me të mirë një shërbim 
të bërë. Pasi është fjala për ty Jasminë, do të bëj çmos për këtë gjë.” 
Xhaxhi Ognen ia gjeti një punë babait tim si roje në një kompani të mirë. Kështu babai e braktisin 
alkoolin dhe gjërat filluan të përmirësohen në shtëpi.
Mirëpo, tani nuk shkonin gjërat si duhet në shtëpinë e Anës. 
Kur e filluam klasën e gjashtë, Ana filloi të qëndrojë më larg meje. Ajo nuk më ftonte më në 
shtëpinë e saj, ndërsa kur vinte në shtëpinë time, ishte disi e hutuar. Mos vallë e kisha ofenduar?! 
Ndoshta ajo nuk dëshironte të shoqërohej më me mua? 
Më në fund mora guxim dhe e pyeta se çka po ndodhte me të.
“Do të tregoj Jasminë, por të lutem mos i trego askujt. Është fjala për prindërit e mi. Dikush i ka 
thënë nënës sime se babai ka një aferë. Nëna imë është tërbuar! Babai im e mohon këtë, por as 
unë nuk i besoj. Ndonjëherë nuk vjen në shtëpi, ndërsa kur vjen, zakonisht është i dehur. Unë e di 
se babai yt më parë pinte alkool, por kurrë nuk e qëllonte nënën tënde”
Unë u shtanga, nuk dija se çka të them që ta ngushëlloj Anën time të dashur. 
Ishte kohe vere, në mes të gushtit. Nuk e di a ishte aq shumë nxehtë ose unë ndjehesha ashtu. 
Pothuajse të gjithë që i njihja ishin larguar nga qyteti. Rrugët ishin të zbrazura. U ndjeva e vetmuar. 
Prandaj desha që Ana të ishte aty pranë meje. Dëshiroja që të mos na e kishin prerë telefonin në 
shtëpi. 
Një ditë në drekë vëllai më tha se natën e kaluar i ka parë dritat e ndezura në shtëpinë e Anës. Unë 
befas kërceva nga tavolina dhe me vrap dola nga shtëpia – mezi prisja ta përqafoj shoqen time. 
I rashë ziles. Me zë, përsëri dhe përsëri.
Më në fund e hapi derën xhaxhi Ognen dhe më ftoi brenda. Salloni ishte i zbrazët. 
“Xhaxhi Ognen, ju u desh të më thoni se të gjithë janë duke fjetur!”
“Tjerët ende nuk janë kthyer, Jaseminë. Ata janë ende në fshat te gjyshja e Anës.”
“Më falni që ju zgjova, më mirë të shkoj tani.” 
“Jo, jo. Më vjen mirë që erdhe. Duhet të flas me ty për diçka. Të lutem ulu.”
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Unë u ula, ndërsa ai e mbushi një gotë raki. E piu me një gllënjkë dhe menjëherë e mbushi një tjetër. 
“Më dëgjo Jasminë. Ti më nuk je fëmijë. Tani më je rritur. Je zhvilluar para kohe. Nëse je e mençur, 
në çka unë jam i bindur se je, atëherë ty do të bëj princeshë.” 
Unë nuk e kuptoja se ku e kishte fjalën....
E di se shumë jam i gëzuar që i ndihmova babait tënd, Jasminë. Njëra ndër përparësitë e atyre që 
kanë të holla dhe fuqi është se janë në gjendje tu ndihmojnë njerëzve. Unë mund t’ia gjej ndonjë 
punë edhe nënës sate, mirëpo gjithçka varet nga ti...”
“Pse nga unë?” e pyeta.
“Oh, të lutem! Mos u shtir kinse s’po më kupton. Ti nuk je aq naive siç mendon bija ime.”
Më kaploi një frikë pazakonshme.
Të lutem xhaxhi Ognen! Më lejo të shkoj. Me të vërtetë tani dua të shkoj në shtëpi. Premtoj se nuk 
do t’u hidhërohem për këtë .... Askujt nuk do t’i tregoj se çka ka ndodh.  
Ende nuk e di se pse mendova se duhet ti thoja ato fjalët e fundit. Bëra një gabim të hatashëm. 
“Atëherë pra”, - tha ai papritmas - “Mendoj se mund t’ia fillojmë”
Më rrëmbeu, më hodhi në krevat dhe u ngjit mbi mua. Un nuk mundesha të marr frymë. Mund ta 
ndjej: Do të më bie të fikët. Papritmas, ndjeva dhembje. Një dhembje të fuqishme të padurueshme 
në pjesën e poshtme të barkut. Çka po ndodh me mua? Doja të bërtas, ta gërvisht fytyrën time, 
t’i shkul flokët dhe t’i nxjerr sytë. Doja, por nuk mundesha. Isha e thyer.. e dërrmuar. Unë isha e 
vdekur. 
Nëse je e mençur, këtë sekret do ta ruash deri në varr, por edhe nëse mendon t’i tregosh ndokujt, 
mbaje mend se askush nuk do të besojë. Mund të jesh e sigurt për këtë! 
Tre dite me radhë nuk i tregova askujt dhe askush nuk vërejti gjë. Në ditën e katërt i piva të gjitha 
hapat e sirtarit mjekësor të nënës sime. ...
Vëllai im më gjeti.
E pashë infuzionin e lidhur për krahun tim. I shikoja e hutuar njerëzit me pallto të bardhë. E drejtova 
shikimin tim të zbrazët drejt nënës dhe babait tim. Ende qenkam gjallë, edhe pse nuk doja të jetoja 
më. Kjo është gjëja e vetme që e di për momentin. Kështu që nuk them asgjë. 
Të nesërmen prindërit më dërguan në repartin e gjinekologjisë. Rezultatet e kontrollit ishin të qarta. 
Pasditen e nesërme një infermiere më dërgoi në një dhomë ku gjendeshin një grua dhe një burrë, të 
cilët nuk i kisha parë më parë, që prisnin të bisedojnë me mua. Ata më thanë se janë policë. Këtë 
radhë u frikësova edhe më shumë. 
“Ne jemi këtu të të ndihmojmë Jasminka”, thanë ata. “Ti ke përjetuar diçka të tmerrshme, andaj 
ne dëshirojmë të të ndihmojmë. Mirëpo, ne nuk mund të të ndihmojmë nëse ti nuk na tregon pse 
tentove të bësh vetëvrasje.” 
Unë nuk fola asgjë. Nuk e di a frikësohesha nga vetvetja ose nga personat e panjohur? 
“E dimë se e ke vështirë Jasminka, por do të jetë edhe më vështirë nëse e mban atë brenda në 
vete.”
Dhe, vërtetë është vështirë. Është sikur të më bie një shkëmb i madh mbi supe. Mund t’i imagjinojë 
fytyrat e babait tim... nënës sime... Anës... tetës Mira.... shoqeve të lagjes. Nëse e tregon të 
vërtetën, ndoshta kurrë më nuk do të mund t’i shikoj ata në fytyrë! Oh sa dua të qaj... të qaj pa 
pushim.
U thash se nuk ndjehem mirë. Kërkova të më lejojnë të kthehem në dhomën time të spitalit. 
Të nesërmen më sollën përsëri në këtë dhomë, ishte policja e njëjtë, e cila tani ishte e shoqëruar 
me një polic tjetër. Ata ishin të kujdesshëm dhe të durueshëm.  Nuk e di sesi ia dola ta shqiptoj 
emrin e xhaxhit Ognen, por pas kësaj e ndjeva një lehtësim dhe fillova t’ua rrëfej gjithë ngjarjen. 
Ballafaqimi me xhaxhin Ognen në gjyq ishte gjëja më e keqe. Kurrë më nuk dua ta përjetoj një 
tmerr të tillë.
Tani xhaxhi Ognen është në burg. Ndërsa shoqja ime Ana dhe teta Mira ka një kohë të gjatë që 
janë shpërngulur nga lagjja jonë. 
Unë e mbarova klasën e shtatë dhe të tetë në një shkollë tjetër. Më vinte turp t’i shikoj shokët 
dhe arsimtarët e shkollës së vjetër – frikohesha që mos pyetjet e tyre ma hapin plagën ende të 
pashëruar të shpirtit. 
Tani shkoj në shkollë të mesme. Nuk kam asnjë shok. As nuk kam dëshirë që të afrohem me dikë. 
Frikësohem nga njerëzit ..... nga jeta.
Ndërsa tashmë jam pak mbi pesëmbëdhjetë vjet.
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Për ta parandaluar dhe për t’iu kundërpërgjigjur 
abuzimit seksual të fëmijëve, duhet krijuar ekipe 

multidisiplinore  
dhe duhet punuar bashkërisht.
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I. INFORMACIONE THEMELORE

Ekzistimi i dënimit të rreptë dhe nënçmues, mo-
spërfillja dhe braktisja, abuzimi seksual dhe format 
e tjera të dhunës ndaj fëmijëve mund të vërehen 
gjithandej në periudhën që e kemi lënë pas nesh 
dhe kjo daton qysh nga kohët antike.13 Dokumenti 
i paradokohshëm i përmasave dhe ndikimit të dhu-
nës ndaj fëmijëve dëshmon se kemi të bëjmë me 
problem të rëndësishëm dhe serioz në nivel global. 
Dhuna ekziston në secilin vend të botës në forma 
të ndryshme dhe shpeshherë rrënjët e saj gjenden 
thellë në praktikat kulturore, ekonomike dhe so-
ciale.14  

OBSH15 vlerëson se së paku 150 milionë vajza dhe 
73 milionë djem, që aktualisht janë nën 18 vjeç 
kanë qenë viktima të marrëdhënies se detyruar 
seksuale ose viktima të formave të tjera të dhunës 
seksuale që përfshin kontakt fizik. Në shumicën 
e rasteve dhunën seksuale e kryejnë anëtarë të 
familjes ose persona të tjerë që jetojnë në shtë-
pi ose që e vizitojnë shpesh shtëpinë e viktimës, 
përkatësisht persona të cilëve viktimat u besojnë 
dhe persona që shpeshherë kujdesen për fëmijët. 
Pasojat e dhunës ndaj fëmijës nënkuptojnë ndikim 
momental të personit nga ai abuzim dhe dëme që 
mund të kenë pasoja të përjetshme në shëndetin 
dhe jetën e tyre. Kohëve të fundit gjithnjë e më i 
madh është numri dëshmive që flasin se ekspozimi 
ndaj dhunës ose traumave e ndryshon zhvillimin 
e trurit përmes pengimit të proceseve normale 
neuro-zhvillimore. Viktimizimi fizik dhe seksual 
ndërlidhet me rrezikun e rritur për mendime dhe 
sjellje për vetëvrasje. Përjetimi i dhunës ndaj fëmi-
jëve është përcaktuar qartë si faktor i rrezikshëm i 
viktimizimit seksual edhe në moshë të rritur – dhe 
ky rrezik intensifikohet kur abuzimi përfshin mar-
rëdhënie seksuale dhe forma të tjera të dhunës.16 

Hyrje

Kapitulli i Parë

Përkundër literaturës së gjerë ndërkombëtar që 
bën dokumentimin e perspektivave të ndryshme 
të abuzimit seksual të fëmijëve, në vendin tonë 
është punuar shumë pak në drejtim të vlerësimit të 
aspekteve të caktuara të abuzimit seksual të fëmi-
jëve. Nuk ka vlerësime zyrtare qeveritare ose të 
dhëna të tjera të besueshme për numrin e përgjith-
shëm të fëmijëve viktima të abuzimit seksual ose 
të formave të tjera të abuzimit; andaj në masë të 
madhe këto krime ngelin dukuri të mbuluara. Para 
do kohe nga disa profesionistë janë realizuar disa 
hulumtime për aspektet e ndryshme të abuzimit 
seksual të fëmijëve që kanë punuar për së afërmi 
me fëmijët viktima. Kontribut të caktuar ka ofruar 
zyra e Avokatit të Popullit17 dhe disa OJQ që mer-
ren me mbrojtjen e fëmijëve viktima (OJQ – Aso-
ciacioni për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. 
“200418., OJQ – Megjashi, 2009 studim statis-
tikor19), si dhe studimi cilësor klinik i realizuar nga 
psikiatritë përkatës për trajtimin e fëmijëve viktima 
të abuzimit seksual (Raleva M. Boshkovska M.20. 
Të dhënat e fundit vërtetojnë se rreth 70 për qind 
të fëmijëve të moshës 2-14 vjeçare kanë pësuar 
së paku nga një formë e dënimit psikik dhe fizik 
nga prindërit, kujdestarët ose nga anëtarët e tjerë 
të familjes21.

Sipas Studimin të UNICEF-it për pengimin e dhu-
nës ndaj fëmijëve, që ishte botuar në vitin 2005, 
më shumë se 40% e institucioneve kryesore qe-
veritare që janë përgjegjëse për zbulimin, paraq-
itjen dhe udhëzimin e rasteve të abuzimit seksual 
dhe dhunës – siç janë policia, QPS-të dhe shkollat 
– nuk kanë sistem të evidentimit dhe udhëzimit 
zyrtar të rasteve të abuzimit seksual të fëmijëve.22 

Kjo veçmas vlen për institucionet arsimore dhe 
shëndetësore. Nga kjo kuptohet se numri i vogël 
i rasteve që arrijnë në QPS ose që paraqiten në 
media patjetër duhet ta paraqesin vetëm majën 
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e iceberg-ut. Sipas kornizës aktuale ligjore, nuk 
parashikohet detyrim konkret për të gjitha insti-
tucionet e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, si-
pas të cilit ato duhet t’i regjistrojnë dhe paraqesin 
rastet e këtilla. Deri tani nuk ekzistojnë standarde 
dhe udhëzime për identifikimin, evidentimit dhe 
udhëzimin e rasteve, andaj ofruesit e shërbimeve 
nuk disponojnë me mjetet themelore që në raste 
të tilla të vendosin për të vepruar në mënyrë ad-
ekuate. Si rezultat i kësaj, për fëmijët që janë vik-
tima të abuzimit nuk ofrohet kujdes dhe mbrojtje 
adekuate.  

Nga viti 2008 është rritur dukshëm numri i rasteve 
të abuzimit seksual për të cilat raportohet në me-
dia. Perceptimi i përgjithshëm për këtë është se kjo 
nuk është rezultat i rritjes së numrit të veprave të 
kryera penale, por se më shumë i detyrohet ndër-
prerjes së ciklit të turpit, frikës nga stigmatizimi 
dhe shmangies nga besimet tradicionale se kjo 
është çështje personale që mbetet e përhershme 
në kuadër të familjes dhe se personat e jashtëm 
nuk duhet të përzihen në të. 

Shumica e mediave tash rregullisht i ndjekin dhe 
raportojnë mbi ato raste. Raportimi i vazhdueshëm 
nga ana e mediave mbi rastet e abuzimeve sek-
suale kontribuuan mbi identifikimin e këtij prob-
lemi. Organizatat joqeveritare gjithnjë e më shumë 
janë të inkuadruara në ngritjen e vetëdijes pub-
like, krijohen programe dhe fonde për përkrahjen 
e viktimave dhe familjeve të tyre, kërkohet ndësh-
kim më i rreptë i autorëve të krimit dhe kërkohet 
nga Qeveria të zhvillojë qasje sistematike dhe të 
koordinuar për t’u ballafaquar me këtë problem.

Në qershor të vitit 2008 ishte formuar grup ndër-
ministror për përgatitjen e një plani aksionar për 
pengimin dhe luftën kundër abuzimit seksual të 
fëmijëve dhe të pedofilisë (Pani aksionar). Në këtë 
grup pune ishin inkuadruar përfaqësues të Minis-
trisë së Punës dhe Politikës Sociale (MPPS), Minis-
trisë së Punëve të Brendshme (MPB), Ministrisë së 
Arsimit, Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së 
Shëndetësisë. Në dhjetor të vitit 2008 Qeveria e 
miratoi Planin aksionar. Ky është dokumenti i parë 
qeveritar në të cilin janë përcaktuar fushat parë-
sore të ndërhyrjes qeveritare për t’u ballafaquar 
me abuzimin seksual dhe pedofilinë.  

Ky studim paraqet njërin ndër aktivitetet themelore 
të parashikuar në Planin aksionar dhe ky është hu-
lumtimi i parë në shtet që është zbatuar në fushën 
e abuzimit seksual të fëmijëve. Ky studim është 
disenjuar që të sigurojë të dhëna për vëllimin dhe 
manifestimet e abuzimit seksual të fëmijëve në 
vend, që ashtu të identifikohen karakteristikat e 
fëmijëve viktima dhe profili i autorëve të krimeve. 
Po ashtu në këtë mënyrë sigurohen edhe informa-
cione në lidhje me shërbimet aktuale instituciona-

le, si dhe për mungesën e kapaciteteve për mbro-
jtjen e fëmijëve nga abuzimi seksual. 

II. STRUKTURA E STUDIMIT 

Pas kapitullit të parë jepet një pasqyrë e hulum-
timeve e qëllimeve të përgjithshme dhe konkrete 
të hulumtimit. Ajo pjesë përmban pasqyrë të met-
odologjisë, burimeve të të dhënave, si dhe analizë, 
të gjitha të përfshira në këtë studim. Konstatimet e 
studimit janë paraqitur në tre kapituj: i pari i kush-
tohet karakteristikave tipike të fëmijëve që janë 
viktima të abuzimit seksual; i dyti flet për karak-
teristikat e autorëve të krimit  dhe të veprave të 
tyre, ndërsa kapitulli i tretë ka të bëjë me përgjigjet 
institucionale ose reagimet ndaj abuzimit seksual 
të fëmijëve. Rekomandimet e këtij studimi gjenden 
në kapitullin e fundit. Për të gjitha informacionet 
plotësuese që janë dhënë në ankese, janë dhënë 
edhe shpjegime konkrete që udhëzojnë në vende 
përkatëse në tekst.

III. PËRKUFIZIMET E PËRDORURA NË 
STUDIM

Për qëllimet e këtij studimi duhet të përkufizohen 
dy nocione kryesore: fëmija dhe abuzimi seksual 
i fëmijës.

1. Përkufizimi për fëmijën

Përkufizimi për fëmijën në këtë studim është 
bazuar në Konventën  e Drejtave të Njeriut, ku 
thuhet se: “Fëmijë është secila qenie njerëzore nën 
moshën 18 vjeç”. Ky është përkufizim i njëjtë që 
përdoret edhe në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve. 
Megjithatë, ekzistojnë mospërputhje të shumta në 
fusha të tjera të ligjësisë nacionale në lidhje me 
përkufizimin e fëmijës. Në ligje të ndryshme për-
doren kufij të ndryshëm të moshës, terma të ndry-
shëm, si “fëmijë”, “i mitur” e “person i mitur”. 

Në vitin 2008 për herë të parë në Kodin Penal u 
fut përkufizimi për fëmijën viktimë (Ligji për ndry-
shimin dhe plotësimin e Kodit Penal, “Gazeta zyr-
tare e Republikës së Maqedonisë nr. 7/08). Në 
këtë ligj në mënyrë të përgjithshme përkufizohet 
termi “viktimë” dhe konkretisht përkufizohet termi 
“fëmijë viktimë”. Nga kjo del se viktimë e veprave 
penale do të jetë secili person që ka përjetuar dëm, 
përfshirë edhe lëndim fizik ose psikik, vuajtje emo-
cionale, humbje të pronës ose lëndim tjetër ose 
person të cilit i rrezikohen liritë dhe të drejtat el-
ementare si pasojë e veprës penale të kryer mbi të. 

Fëmija viktimë nënkupton personin e moshës nën 
18 vjeç i cili ka qenë i ekspozuar në vepër penale. 
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këtu mund të inkuadrohet: nxitja ose detyrimi i 
dhunshëm i fëmijës që të inkuadrohet në aktiv-
itet të paligjshëm seksual; shfrytëzimi i fëmijës 
për eksploatim në prostitucion ose në praktika 
të tjera joligjore seksuale dhe eksploatimi i fëm-
ijëve për ekspozim dhe materiale pornografike.” 

4. Përkufizimi i abuzimit seksual gjatë punës 
në këtë studim

Gjatë përcaktimit të përkufizim gjatë punës në 
këtë studim janë identifikuar të gjitha shkeljet e 
Kodit Penal24 që bien në kuadër të përkufizimit. Në 
tabelën e dhënë më poshtë janë dhënë detajet për 
ato shkelje, për moshën e viktimave dhe për dën-
imet e përcaktuara. (Informacione të hollësishme 
për secilin përkufizim mund të gjenden në Aneksin 
2.)

Ndonëse në Kodin Penal është pranuar se secili 
person i moshës nën 18 vjeç mund të konsiderohet 
si fëmijë viktimë, megjithatë legjislacioni bën 
kufizime në kuadër të kësaj grupmoshe. Kjo do 
të thotë se fëmijët që janë në moshën nën 14 
vjeç kanë të drejtë të mbrojtjes së veçantë në 
raport me dënimin. Kjo mund të paraqitet përmes 
shembullit të veprës penale komplekse Sulm 
seksual ndaj personit të mitur që nuk i ka mbushur 
14 vjeç. Parimi ligjor për këtë vepër penale është 
zgjeruar në përfshirjen e disa shkeljeve seksuale 
nëse ato kryhen ndaj fëmijës që nuk i ka mbushur 
14 vjeç, përfshirë edhe Sulm seksual ndaj personit 
të pafuqishëm; Dhunim, Sulm seksual përmes 
shpërdorimit të pozicionit; Ndërmjetësim për 
kryerjen e prostitucionit dhe Nxitje e mundësim 
të veprimeve seksuale. Shpjegimi për këtë zgjidhje 
ligjore është se për fëmijët viktima nën moshën 14 
vjeç sigurohet mbrojtje më e madhe në raport me 
dënimin dhe kjo manifestohet përmes dënimeve të 
mëdha që janë parashikuar me ligj për këtë vepër 
penale.26

2. Përkufizimi i abuzimit të fëmijëve

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 
“Abuzimi ose maltretimi i fëmijës i nënkupton të 
gjitha format e maltretimit fizik dhe/ose emocio-
nal, abuzimin seksual, mospërfilljes, trajtimit të 
pandërgjegjshëm ose tipit tjetër i eksploatimit, që 
rezulton me dëmtim momental ose potencial të 
shëndetit të fëmijës, të ekzistencës, zhvillimit ose 
të dinjitetit në kontekst të raportit ndaj përgjegjë-
sisë, besimit ose fuqisë […] Abuzimi i fëmijës 
paraqet vepër të qëllimshme me të cilën shkak-
tohet dëmtim i drejtpërdrejtë i fëmijës, ndërsa me 
mospërfillje të fëmijës nënkuptohet që atij mos t’i 
sigurohet ajo për të cilën ai ka nevojë ose, me fjalë 
të tjera, mungesë e mbrojtjes për fëmijën nga lën-
dimi ose dëmtimi.”23

3. Përkufizimi i abuzimit seksual të fëmijëve

Në këtë studim është marrë përkufizimi i abuzimit 
seksual të fëmijëve nga “Udhëzimet për përku-
jdesje mjekësore-juridike për viktimat e abuzimit 
seksual” nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, 
që është botuar në vitin 2003: 

“Abuzimi seksual i fëmijëve nënkupton inkuad-
rim të fëmijëve në aktivitet seksual të cilin fëm-
ija nuk e kupton, për të cilin nuk ka mundësi të 
japë pajtueshmëri në bazë të informimit parap-
rak ose aktivitet për të cilin fëmija nuk është i 
përgatitur sa duhet në aspekt të zhvillimit dhe 
nuk mund të japë pajtueshmëri, ndërsa me të 
cilin shkelen ligjet dhe tabutë sociale në sho-
qëri. Abuzimi seksual i fëmijëve dëshmohet 
përmes këtij aktiviteti ndërmjet një fëmije dhe 
një të rrituri dhe një fëmije tjetër i cili për nga 
mosha ose zhvillimi ka krijuar marrëdhënie të 
përgjegjësisë, besimit dhe fuqisë, ndërsa aktiv-
iteti bëhet që me të të përmbushen nevojat e 
personit tjetër. Ndonëse nuk është e kufizuar, 

Ligjet duhet t’i mbrojnë nga 
abuzimi seksual të gjithë 
fëmijët, pavarësisht nga 
mosha e tyre.
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Tabela 1: Tipat e veprave penale për abuzimin seksual të fëmijëve, që janë dhënë sipas moshës së viktimës.

VEPRA PENALE – PËRKUFIZIMI MOSHA E 
VIKTIMËS DËNIMI I PËRCAKTUAR

Dhunim
Neni 186: Kjo vepër penale nënkupton marrëdhënie seksuale ose formë tjetër të 
sulmit seksual që përfshin përdorim të forcës ose të kërcënimit. 

I rritur dhe fëmijë 
i moshës mbi 14 
vjeç

Dënim me burg në kohëzgjatje prej tre deri në 
dhjetë vite

Sulm seksual ndaj personit të pafuqishëm 
Neni 187: 
Kjo vepër penale nënkupton marrëdhënie seksuale ose formë tjetër të sulmit seksual 
që përfshin shfrytëzim të viktimës së pafuqishëm, viktimës që vuan nga sëmundje 
mendore, dëmtime mendore, prapambetje në zhvillimin psikik ose ndonjë gjendje 
tjetër për shkakun e së cilës viktima nuk është në gjendje të rezistojë ndaj sulmit. 

I rritur dhe fëmijë 
i moshës mbi 14 
vjeç

Dënim me burg në kohëzgjatje prej së paku 
tetë vitesh ose prej së paku dhjetë vitesh dhe 
mundësi për dënim të përjetshëm në rastet që 
përfshijnë rrethana vështirësuese..

Sulm seksual ndaj personit që nuk i ka mbushur 14 vjeç. 
Neni 188: Kjo vepër penale nënkupton sulm seksual ose formë tjetër të sulmit 
seksual ndaj fëmijës që ende nuk i ka mbushur 14 vjeç. 

Fëmijë të moshës 
nën 14 vjeç

Dënim me burg në kohëzgjatje prej së paku 
tetë vitesh ose prej së paku dhjetë vitesh me 
mundësi për dënim të përjetshëm në rastet që 
përfshijnë rrethana vështirësuese. 

Sulm seksual përmes shpërdorimit të pozitës 
Neni 189: Kjo vepër penale nënkupton nxitje për marrëdhënie seksual ose formë 
tjetër të sulmit seksual përmes abuzimit të pozitës së autorit të krimit kur viktima 
gjendet në raport të nënshtrimit ose varësisë. 

I rritur dhe fëmijë 
i moshës mbi 14 
vjeç 

Për autorin e kësaj vepre penale ndaj personit 
të rritur: dënim me burg prej së paku pesë 
vitesh.
Për autorin e kësaj vepre penale ndaj personit 
të mitur: dënim me burg prej së paku dhjetë 
vitesh.

Kënaqja e pasionit seksual para një personi tjetër (Veprimi seksual para një 
personi tjetër)
Neni 190: Kjo vepër penale nënkupton kryerje të veprimit seksual në vend publik 
para një personi tjetër, ku viktima mund të jetë i rritur ose i mitur ose nxitje e fëmijës 
që të bëjë vepër të tillë seksuale, pavarësisht a është në vend publik ose në vend 
tjetër. 

Të rritur dhe 
fëmijë

Për personat e rritur dhe të mitur që kanë kryer 
veprim të tillë seksual në vend publik: dënim me 
para ose burg me kohëzgjatje një vjet. 
Për nxitjen e personit të mitur nën moshën 14 
vjeç për të kryer veprim seksual në vend privat: 
dënim me burg në kohëzgjatje prej tre deri në 
pesë vite.

Ndërmjetësimi në kryerjen e prostitucionit
Neni 191: Kjo vepër penale nënkupton rekrutim, nxitje, shtyrje ose mashtrim të 
personave që të bëjnë prostitucion, si dhe mashtrim e dorëzim te një person i tretë 
për qëllime prostitucioni dhe me qëllim të realizimit të përfitimit dhe/ose përmes 
kërcënimit me forcë fizike, që ashtu të përfitohet dobi nga shërbimet seksuale. 

I rritur dhe fëmijë 
i moshës mbi 14 
vjeç 

Dënim me burg në kohëzgjatje prej së paku 
pesë deri në dhjetë vite.

Nxitje dhe mundësi të veprimeve seksuale 
Neni 192: Kjo vepër penale nënkupton nxitje dhe mundësim të  veprimeve seksuale 
me fëmijë. 

Vetëm për fëmijët 
e moshës mbi 14 
vjeç

Dënim me burg në kohëzgjatje prej së paku tetë 
vitesh.

Paraqitja e materialit pornografik para një personi të mitur 
Neni 193: Kjo vepër penale nënkupton shitje, ekspozim ose mënyrë tjetër e sigurimit 
të qasjes në materiale pornografike në të cilat viktima është i moshës nën 14 vjeç. 
Kjo vepër penale po ashtu nënkupton edhe prodhim të materialeve pornografike 
përmes shfrytëzimit të fëmijës viktimë që është nën moshën 14 vjeç. 

Fëmijë të moshës 
nën 14 vjeç 
dhe rastet e 
produksionit – 
persona të mitur 
nën 18 vjeç.  

Për paraqitjen e materialit pornografik para 
viktimës nën moshën 14 vjeç: dënim me burg 
në kohëzgjatje prej së paku gjashtë muaj deri 
në tre vite.
Për produksion të materialeve pornografike që 
përfshijnë shfrytëzim të personave të mitur nën 
18 vjeç: dënim me burg në kohëzgjatje prej së 
paku tre deri në pesë vite. 

Produksioni dhe distribuimi i pornografisë fëmijërore përmes sistemit 
kompjuterik 
Neni 193-a: Kjo vepër penale nënkupton furnizim, ndërmjetësim dhe produksion 
të pornografisë në të cilën fëmija viktimë është nën 18 vjeç, që ajo t’i tregohet një 
personi tjetër ose për distribuim e transfer. 25

Fëmijë Dënim me burg në kohëzgjatje prej së paku tre 
deri në pesë vite.

Incest 
Neni 194: Kjo vepër penale nënkupton marrëdhënie seksuale ose vardisje ndërmjet 
farefisit me lidhje gjaku, përfshirë edhe lidhjen mes motrave e vëllezërve. 

Të rritur dhe 
fëmijë

Për kryerjen e kësaj vepre penale ndaj personit 
të rritur ose të mitur mbi 14 vjeç: dënim me 
burg në kohëzgjatje prej së paku pesë deri në 
dhjetë vite.
Për kryerjen e kësaj vepre penale ndaj fëmijës 
që është nën moshën 14 vjeç: dënim me burg 
në kohëzgjatje prej së paku dhjetë vitesh. 

Jetë bashkëshortore me person të mitur 
Neni 197: Kjo vepër penale nënkupton jetesë në bashkësi jashtëmartesore me 
person të mitur ose lejim të një bashkësisë të tillë jashtëmartesore. 

Vetëm fëmijë të 
moshës nga 14 
deri në 16 vjeç.

Dënim me burg në kohëzgjatje prej së paku tre 
muajsh deri në tre vite.

Tregtia me fëmijë 
Neni 418-a:  Kjo vepër penale nënkupton rekrutim, transport ose prani të personave 
të mitur me qëllim që të shfrytëzohen për prostitucion ose forma të tjera të 
eksploatimit seksual, pornografi, martesë të detyrueshme, shtatzëni të detyrueshme, 
si dhe shfrytëzim dhe mundësim për personat e tjerë që ta shfrytëzojnë personin e 
mitur për shërbime seksuale. 

Fëmijë Dënim me burg në kohëzgjatje prej së paku 
tetë vitesh ose dënim me burg në kohëzgjatje 
prej së paku dhjetë vitesh kur ka rrethana 
vështirësuese. 
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IV. STATISTIKA ZyRTARE PENALE 

Veprat penale për abuzim seksual në kuadër të sta-
tistikës zyrtare penale në vendin tonë bëjnë pjesë 
në grupin e veprave penale të cilat përshkruhen 
si vepra penale kundër lirisë seksuale dhe moralit 
seksual27.  Meqë në të dhënat statistikore nuk ësh-
të bërë kufizim ndërmjet veprave penale që kryhen 
ndaj personave të rritur dhe ndaj fëmijëve, këto të 
dhëna kanë përdorim të kufizuar gjatë krijimit të 
një pasqyre për atë se sa është vëllimi i abuzimit 
seksual që është evidentuar, si dhe që të identi-
fikohen ndryshimet që kanë lindur me kohë. 

Të dhënat statistikore që i kishim më disponim 
kanë të bëjnë me periudhën njëzetvjeçare prej vitit 
1988 deri në vitin 2008 dhe ato janë paraqitur më 
poshtë në Grafikun 1. Gjatë kësaj periudhe nuk 
kanë ndodhur ndryshime të theksuara në mënyrën 
e mbledhjes së të dhënave. Megjithatë, në vitin 

2004 ishin bërë ndryshime dhe plotësime të Kodit 
Penal në raport me veprimin në rastet e abuzimit 
seksual të fëmijëve. 

Një aspekt i rëndësishëm, i cili duhet të kihet para-
sysh gjatë shqyrtimit të këtij hulumtimi, e që ësh-
të paraqitur në këtë raport, është se ekziston një 
numër i caktuar i rasteve të abuzimit seksual të 
fëmijëve që nuk janë paraqitur dhe nuk janë regjis-
truar – i a.q. “numri i zi”. Supozimi jonë është se 
bëhet fjalë për një numër mjaft të lartë të rasteve, 
por nuk ka kurrfarë hulumtimesh lokale a të dhë-
nash në bazë të të cilave mund të bëhet vlerësi-
mi empirik i marrëdhënies së ndërsjellë ndërmjet 
rasteve të paraqitura dhe të paregjistruara. Meg-
jithatë, ky raport i ndërsjellë mund të gjendet në 
disa hulumtime të huaja, në të cilat theksohen 
vlerësime të ndryshme për shkallën e veprave pe-
nale të zbuluara përballë veprave penale të pazbu-
luara.28
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Grafiku 1: Numri i autorëve të abuzimit seksual të fëmijëve (1988 - 2008) 
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Shumë raste të abuzimit seksual të fëmijëve  

ngelin të paraportuara dhe të paevidentuara  

- “numri i errët”
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I. QËLLIMET DHE DETyRAT E 
HULUMTIMIT 

Qëllimi i këtij studimi është të identifikohet për-
masa dhe manifestimi i abuzimeve seksual të 
fëmijëve në vend, të identifikohen karakteristikat 
tipike të fëmijëve viktima dhe të bëhet profilimi i 
autorëve të veprës për abuzimet e tilla dhe të zbu-
lohen disa rrethana të përbashkëta që kontribuo-
jnë në seksual të fëmijëve. Hulumtimi i ka këto dy 
detyra konkrete 

•	 Të përcaktohen politikat dhe praktikat e tan-
ishme të sistemit të së drejtës penale dhe të 
sistemit të mbrojtjes së fëmijëve në vend në 
raport me abuzimin seksual të fëmijëve dhe 

•	 Të vlerësohen kapacitetet e disponueshme 
momentale për mbrojtjen e fëmijëve nga abuz-
imi seksual.

II. KORNIZA KOHORE DHE FUSHË 
VEPRIMI 

Të dhënat e mbledhura dhe udhëzimet e ofruara 
në këtë studim i referohen periudhës janar 2004 
– qershor 2009. Hulumtimi është realizuar në peri-
udhën 1 qershor – 30 nëntor 2009, ndërsa mbled-
hja e të dhënave nga terreni u realizua në periud-
hën 15 qershor – 10 nëntor 2009. 

Fushëveprimi i abuzimit bazohet në rastet e zbu-
luara nga institucionet e sistemit (Qendrat e Punë 
sociale dhe Gjykatat). Pastaj hulumtimi përfshin 
profesionistë brenda sistemit (policë, punëtorë të 
qendrave të punës sociale, përfaqësues të shkol-
lave, çerdheve dhe institucionet shëndetësore). 

III. ÇËSHTJET ETIKE DHE QASJA NË 
TË DHËNA

Në pajtim me ligjin aktual në fuqi – Ligjin e mbro-
jtjes së të dhënave personale – të dhënat në as-
një rast nuk u përdorën për identifikimin e cilitdo 
person. Të gjitha informacionet e mbledhura u ru-
ajtën në mënyrë të sigurt që ashtu të pengohet 
qasja e personave të paautorizuar në to. Në raport 
me të dhënat personale që gjendeshin në dosje 
dhe në vendimet gjyqësore, ekipi hulumtues ofroi 
deklaratë të besueshmërisë.  

Në mungesë të një komiteti përkatës etik, propozi-
min për hulumtim e kontrolloi prof. Ruzhica Ça-
çanovska,29 që kështu të arrihet në konstatimin 
se burimeve të propozuara të informacioneve dhe 
procedurave e mjeteve të propozuara për mbled-
hjen dhe analizën e të dhënave do t’u qasemi në 
mënyrë adekuate dhe etike. 

IV. KUFIZIMET E HULUMTIMIT 

Ekzistojnë tre kufizime kryesore të këtij hulumtimi:

1. Mungesa e të dhënave për përjetimet e fëmi-
jëve viktima të abuzimit seksual që shpreso-
hej se do të arrihet përmes intervistave me 
personat e moshës madhore që kanë qenë 
viktima të abuzimit seksual gjatë fëmijërisë së 
tyre. Qasja e tillë ndaj ish-viktimave u shfaq 
si një çështje etike. Në këtë drejtim u kërkua 
mendim juridik nga Drejtoria për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale, sipas së cilës identifikimi 
i viktimave të mëparshme të abuzimit seksual 
paraqet shkelje të përcaktimeve të Ligjit të 
mbrojtjes së të dhënave personale. Prandaj të 

Hulumtimi 

Kapitulli i dytë
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dhënat e përdorura për përcaktimin e karakter-
istikave tipike të viktimave të abuzimit seksual  
u siguruan vetëm nga dosjet që ruhen në QPS-
të për fëmijët viktima të abuzimit seksuall. 

2. Informacionet e pamjaftueshme të kallëzimeve 
penale të ngritura nga MPB-ja - informacione 
që do të ofronin të dhëna për numrin e ve-
prave seksuale penale të paraqitura në polici 
dhe për atë se çfarë masa janë marrë për ato 
raste, gjegjësisht pjesa që ka të bëjë me nd-
jekjen penale të rasteve. Raportet penale janë 
ndër burimet themelore të informacioneve në 
lidhje me faktorët e rrezikut, kohës së kryerjes 
së krimit (muajin, ditën e javës, orën e saktë), 
përshkrimit të detajuar të mënyrës së kryerjes 
së krimit, karakteristikat e viktimës dhe autorit  
të krimit, si dhe mënyrën e zbulimit së krimit. 
Për fat të keq, MPB-ja nuk na lejoi qasje në ato 
informacione. Sidoqoftë dokumenti Analiza e 
situatës në lidhje me abuzimin seksual të të 
miturve në periudhën 2004-2009 (i përgat-
itur nga shërbimet profesionale të MPB-së me 
kërkesë të ekipit hulumtues), që në masë të 
madhe përputhet me instrumentin e përgatitur 
nga ekipi hulumtues, meriton vëmendje dhe 
ofron informacione të vlefshme. Megjithatë 
tërë hulumtimi ishte i cunguar nga aspekti 
cilësor, për shkak se nuk u arrit qasja në rap-
ortet kriminale dhe në ndryshoret e nevojshme 
për verifikimin e të dhënave.  

3. Të dhënat e pamjaftueshme për viktimat në 
evidencat zyrtare të statistikës së kriminalis-
tikës në vend. Kjo mungesë buron nga fakti 
se ato të dhëna statistikore u referohen vetëm 
autorëve të krimit të veprave penale dhe nuk 
ofrojnë të dhëna për viktimat. Të dhënat sta-
tistikore bëjnë dallim ndërmjet autorëve të 
krimit të moshës madhore dhe të mitur. Një 
pasqyrë e të dhënave nga statistika zyrtare 
e kriminalistikës është ofruar si pjesë e his-
torikut të këtij hulumtimi.

V. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT 

Në këtë studim përdoren të dhëna nga këto katër 
burime kryesore: a) evidenca (dosjet) për fëmijët 
viktima të abuzimit seksual nga arkivat e qendrave 
të punës sociale (QPS); b) dokumentacioni për 
vendimet gjyqësore në gjykatat themelore; c) 
fokus-grupi i përbërë nga persona profesionalë që 
punojnë me fëmijë dhe d) ligjësia relevante. 

Me këtë rast janë zbatuar teknika dhe procedura të 
ndryshme për mbledhjen e të dhënave: a) metoda 
e hulumtimit statistikor; b) analiza e dokumenteve 
dhe c) diskutimet në fokus-grupe. Po ashtu janë 
hartuar edhe një numër i madh i instrumenteve 
për evidentimin e të dhënave të disponueshme 
në mënyrë që mundëson edhe analizë sasiore dhe 
cilësore (kur ajo është adekuate). Ato janë dhënë 
edhe në Aneksin 3 të raportit.

a. Evidenca (dosjet) për fëmijët viktima të 
abuzimit seksual që ruhet në qendrat e  
punës sociale

Për qëllimet hulumtuese ishte hartuar instrument (i 
paraqitur në Aneksin 3) për analizën e përmbajtjes 
së evidencës (dosje) për fëmijët viktima të abuz-
imit seksual, që tash ruhet në QPS. Kësaj i para-
priu studimi i dhjetë dosjeve me qëllim që ashtu 
të vërtetohen të dhënat e evidencave. Instrumenti 
kishte për qëllim që të mblidhen të dhëna për ti-
paret e fëmijëve viktima, për familjet e tyre, për 
rrethanat në të cilat ka ndodhur abuzimi dhe për 
kapacitetet e qendrave të punës sociale që t’u 
përgjigjen këtyre ngjarjeve. Nga të gjitha QPS-të 
në vend ishte kërkuar t’i dorëzojnë dosjet e tyre 
për të gjitha rastet e abuzimit seksual të fëmi-
jëve, që janë konstatuar në periudhën e hulum-
timit. Meqë QPS-të nuk kanë standardizuar pro-
tokolle për mbledhjen e të dhënave dhe ruajtjen 
e dosjeve, disa siguruan informacione të paplota, 
ndërsa disa QPS të tjera nuk patën mundësi t’i 

Profesionistët që punojnë me fëmijët viktima 
të abuzimit seksual kanë nevojë për njohuri 
dhe resurse, që ashtu të ofrojnë mbështetje 
adekuate.
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identifikojnë dosjet relevante. Si rezultat i kësaj, 
nga gjithsej 135 dosjet që u siguruan nga QPS-së, 
ekipi hulumtues i zgjodhi vetëm 105 për analizë të 
hollësishme. Konstatimet nga hulumtimi i këtyre 
dosjeve janë dhënë në kapitullin e tretë. 

b. Vendimet gjyqësore për autorin e krimit të 
abuzimit seksual të fëmijëve 

Ky instrument (Aneksi 3) është hartuar për mbled-
hjen e të dhënave për tiparet e autorëve të krimit, 
për veprat e tyre penale dhe për proceset gjy-
qësore kundër tyre. Kështu përsëri u arrit në një 
pasqyrë prej dhjetë vendimeve gjyqësore me qël-
lim që ashtu të konfirmohen informacionet e za-
konshme. U mblodhën të dhëna nga vendimet 
gjyqësore për gjithsej 231 persona të gjykuar në 
gjykatat themelore për periudhën janar 2004 - qer-
shor 2009. Këto të dhëna u mblodhën për persona 
të gjykuar në vend që të merren për gjykime të 
shqiptuara. Sipas sistemit penalo-juridik, një ven-
dim gjyqësor mund t’i referohet një ose më shumë 
individëve30.Për shkak të strukturës së hulumtimit 
nuk u analizuan viktimat e këtyre 231 vendimeve 
gjyqësore kundër personave të dënuar për abuzim. 

Po ashtu në raport me proceset gjyqësore, qëllim i 
analizës ishin 196 proceset gjyqësore për raste të 
abuzimit seksual të fëmijëve; në rastet kur kishte 
më shumë se një viktimë, merrej parasysh vetëm 
viktima e evidentuar si e para në kallëzimin e mar-
rë në shqyrtim gjatë analizës. 

c. Fokus-grupet me persona profesionistë 
të shkollave fillore, kopshteve, qendrave 
të punës sociale, policisë dhe mbrojtjes 
shëndetësore. 

Kjo teknikë e diskutimit në grup synon të bëjë 
hulumtimin e përshtypjeve dhe njohurive të per-
sonave profesionistë, si dhe të japë përgjigje in-
stitucionale për rastet e abuzimit seksual të fëmi-
jëve. Gjatë përcaktimit u zgodhën pesë rajone: 
rajoni i Shkupit bashke me Kumanovën, rajoni i 
Tetovës bashkë me Gostivarin, Ohri bashkë me 
Strugën, Manastiri bashkë me Prilepin dhe Shti-
pi me Strumicën. Kështu u organizuan nga pesë 
fokus-grupe, nga një për secilin grup të personave 
profesionistë, përkatësisht të fushës së mbrojtjes 
shëndetësore, shkollave, kopshteve, qendrave të 
punës sociale dhe policisë – në secilin prej këtyre 
qyteteve ose gjithsej 25 fokus-grupe me gjithsej 
247 pjesëmarrës. 

Pjesëmarrësit në grupet e mbrojtjes shëndetësore 
u zgjodhën në mënyrë të rastësishme nga lista e 
personave profesionistë. Shkollat dhe kopshtet 
për rajone përfaqësimi në qytete, lagje dhe në 
zona rurale u zgjodhën nga lista nacionale, ndërsa 
nga drejtorët u kërkua të ftojnë sa më shumë për-

faqësues Pastaj u zgjodhën edhe qendrat e punës 
sociale që i përfaqësonin pesë rajonet e vendit me 
pjesëmarrës që kishin përvojë në punën me abuzi-
min seksual të fëmijëve. Përfaqësuesit e policisë 
ishin zgjedhur që të jenë të përfaqësuar të gjithë 8 
sektorët e policisë, ndonëse zgjedhja ishte e kufi-
zuar në ato përfaqësues që kishin marrë pjesë në 
kurset e trajnimit për Ligjin e të drejtës së miturve. 
Për secilin grup të personave profesionistë ishte 
hartuar një skenar për diskutimin në grup (Aneksi 
3).  

d. Statistikat zyrtare nacionale për personat e 
denoncuar, të akuzuar dhe të dënuar, për 
personat e moshës madhore dhe të mitur që 
kanë kryer abuzim të seksual ndaj fëmijëve

Statistikat zyrtare penale si burim i të dhënave na 
kanë shërber si inovacione për numrat zyrtarë të 
tipit të krimit dhe fushëveprimit të tij, strukturës, 
manifestimit dhe dinamikës së krimit31. Gjatë 
mbledhjes së të të dhënave nga ky burim është 
përdorë metoda e hulumtimit statistikor.

Një instrument i veçantë i quajtur “Plani për mbled-
hjen e të dhënave” është përgatitur me qëllim të 
mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave nga statis-
tikat zyrtare (Aneksi 3).

e. Pasqyra e ligjeve relevante 

Përveç kësaj, u analizuan edhe tekstet relevante të 
ligjeve, si: Ligji për mbrojtjen e fëmijëve; Ligji për 
familjen; Ligji për mbrojtjen sociale; Ligji për ar-
simin fillor; Ligji për mbrojtjen shëndetësore; Ligji 
për sigurimin shëndetësor; Kodi penal; Ligi i proce-
durës penale (Aneksi 1 dhe Aneksi 2). 

VI. MBLEDHJA DHE PËRPUNIMI I TË 
DHËNAVE 

Procesin e mbledhjes së të dhënave e udhëhiqnin 
dhe koordinonin hulumtuesit kryesorë: Violeta Ça-
peva dhe Stojanka Mirçeva. Dy pjesëmarrëse të 
tjera të ekipit hulumtues, Gordana Stankovska 
dhe Biljana Ançevska – Stojanovska, morën pjesë 
nëpër fokus-grupe. Përveç ekipit hulumtues, dh-
jetë studentë dhe dy profesorë të Fakultetit të Sig-
urimit në Shkup, Aleksandar Ivanov dhe Pavle Bo-
goevski, morën pjesë në mbledhjen e të dhënave 
të statistikave dhe dokumenteve zyrtare. Të gjithë 
anëtarët e ekipit kaluan në trajnimin për mbledhjen 
e të dhënave, mjeteve dhe teknikave. 

Një program i veçantë softuerik për përpunimin e 
të dhënave statistikore, i quajtur Statistica 6.0, u 
përdor për përpunimin sasior të të dhënave (frekue-
ncat dhe shtrirja tabelore) Të dhënat e fituara nga 
fokus-grupet iu nënshtruan analizave cilësore. 
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Sistemi nacional për regjistrimin dhe grumbullimin 
e të dhënave është i domosdoshëm për zhvillimin 
e politikave të informimit dhe për krijimin e 
shërbimeve të preventivës dhe kundërpërgjigjes.
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Në këtë pjesë janë dhënë konstatimet e hulumtimit 
që u referohen karakteristikave të fëmijëve viktima 
për abuzimin seksual dhe aty përfshihen të dhëna 
për këto aspekte: gjinia, mosha, prejardhja etnike, 
lloji i abuzimit seksual, vendbanimi, gjendja famil-
jare, arsimimi dhe lidhja farefisnore me autorin e 
krimit. 

Karakteristikat e viktimave të abuzimit seksual të 
fëmijëve ishin paraqitur më shumë në bazë të të 
dhënave nga informacionet që u gjendën në dosjet 
që ruheshin në qendrat e punës sociale. Nëse këto 
të dhëna gjendeshin edhe në vende të tjera, fjala 
bie në vendimet gjyqësore, edhe ajo komentohej 
dhe mbahej evidencë për mospërputhjet eventuale 
të të dhënave. 

I. PËRFSHIRJA E ABUZIMIT SEKSUAL 
TË FËMIJËVE SIPAS LËNDËVE TË 
EVIDENTUARA NË QENDRAT E 
PUNËS SOCIALE

a. Zhvendosja gjeografike 

Nuk ekzistojnë formate dhe struktura të unifikuara 
ose të miratuara të dosjeve në QPS dhe gjithç-
ka varet nga përvoja e të punësuarve që puno-
jnë në këto raste. Kjo do të thotë se disa qendra 
nuk kanë siguruar dosje për viktimat, ndërsa disa 
të tjera kanë ofruar dosje të pakompletuara dhe 
joadekuate për procedim32. Për shkak të kësaj nuk 
mund të thuhet se grafiku i dhënë më poshtë e 

Karakteristikat e 
fëmijëve viktima të 
abuzimit seksual

Kapitulli i tretë

Grafiku 2: Dosjet e QPS-së për fëmijët viktima të abuzimit seksual sipas moshës 
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për fshijnë abuzim seksual të fëmijëve, ashtu siç 
mund të shihet në grafikun 4. 

Të dhënat flasin se veprat më të shpeshta penale 
që paraqiten në periudhën e analizuar janë vepra 
të sulmit seksual të fëmijës më të ri se 14 vjeç – 
63% në të gjitha rastet. Të gjitha llojet e tjera të 
paraqitura të abuzimit seksual të fëmijëve ishin më 
pak të përfaqësuara.   

Gjatë krahasimit të veprave që kanë të bëjnë me 
abuzimin seksual të fëmijëve, sipas Kodit penal 
për veprat e abuzimit seksual të fëmijëve të evi-
dentuar në dosjet e QPS-ve, këto vepra penale nuk 
gjenden në QPS: Nxitja dhe mundësimi i vepri-
meve seksuale; Ndërmjetësimi në prostitucion; 
Sulmi seksual ndaj një personi të pambrojtur, 
Sulmi seksual duke e shpërdorur pozitën, Prod-
himi dhe shpërndarja e pornografisë së fëmijëve 
përmes sistemit kompjuterik dhe Jeta në bash-
kësi jashtëmartesore me fëmijë të mitur. 

Të dhënat e disponueshme për veprën Jeta në 
bashkësi jashtëmartesore me fëmijë të mitur meri-
tojnë një studim të mëtejme. Derisa jeta në bash-
kësi jashtëmartesore me fëmijë të mitur nuk është 
ndër veprat e evidentuara në QPS, për këtë vepër 
janë gjykuar 24% e personave në kuadër të anal-
izës sonë të vendimeve gjyqësore (shih grafikun 
10: Llojet e krimeve të përfshira në vendimet gjy-
qësore).34 Kjo çështje incion hulumtim të mëte-
jmë të shkaqeve për mosparaqitjen e fëmijëve 
të moshës 14-16 vjeçare, të cilët janë viktima të 
mundshme të jetës jashtëmartesore me persona 
të mitur.

paraqet gjendjen kur bëhet fjalë për rastet e regjis-
truara të abuzimit seksual të fëmijëve. Nga tabe-
la mund të shihet se thuaja gjysma e rasteve të 
regjistruara të abuzimit seksual të fëmijëve janë 
regjistruar në Shkup. 

b. Numri i viktimave të konstatuara

Në grafikun 3 është dhënë numri i viktimave të 
abuzimit seksual të fëmijëve për vite. Deri në vi-
tin 2006 kishte vetëm pak ndryshime në numrin 
e rasteve të regjistruara. Nga vitit 2007 vërehet 
një rritje e dukshme dhe ky trend në rritje vazh-
don edhe në vitet e ardhshme. Kjo rritje mund t’i 
përshkruhet sensibilizimit gjithnjë më të madh të 
abuzimit të fëmijëve në opinion dhe te personat 
profesionistë, e ndoshta edhe gatishmërisë së rri-
tur të fëmijëve që të flasin për abuzimin seksual. 
Mbulimi intensiv medial i rasteve të abuzimit sek-
sual të fëmijëve sigurisht që do të kontribuojë për 
rritjen e numrit të rasteve të regjistruara në periud-
hën e analizuar. Rënia e menjëhershme pjesërisht 
është për faktin se konstatimet janë bazuar vetëm 
në rastet e paraqitura për periudhën 6-mujore: 
janar-qershor 2009. Prandaj nuk ekzistojnë mjaft 
dëshmi që të përfundohet se kjo është një rënie e 
qëndrueshme. 

II. LLOJET E ABUZIMIT SEKSUAL TË 
FËMIJËVE 

Të dhënat dhe evidencat e QPS-së flasin se janë 
konstatuar shtatë lloje të veprave penale33, që 

Grafiku 3: Fëmijët viktima të abuzimit seksual të regjistruar në periudhën e hulumtimit (prej vitit 2004 deri në mesin e vitit 
2009)
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III. KARAKTERISTIKAT PERSONALE 

a. Gjinia e viktimave të abuzimit seksual 

Nga të gjitha rastet që ishin paraqitur në QPS,  
78% prej tyre janë abuzime të fëmijëve femra dhe 
20% të fëmijëve meshkuj35. Megjithatë, pohimi se 
edhe fëmijët meshkuj janë të rrezikuar nga abuzimi 
seksual ka implikime të rëndësishme për parandali-
min dhe ndërhyrjen në vend.  

b. Gjinia e viktimës në raport me llojin e abuzimit 
seksual  

 
Grafiku 5 i paraqet llojet më të përhapura të abuz-
imit seksual te vajzat dhe djemtë. Në bazë të ras-
teve të dokumentuara në QPS, edhe vajzat edhe 
djemtë janë viktima të veprës Sulm seksual ndaj 
të miturit më të ri se 14 vjeç. Viktimat më të 
shpeshta të kësaj vepre janë vajzat. E ngjashme 
është edhe gjendja e viktimave të veprës incest. 
Në shtatë prej tetë rasteve, viktima të këtyre ve-
prave janë vajzat. 

Nuk ishin vënë re viktima meshkuj të veprës pe-
nale Paraqitje e materialit pornografik dhe Treg-
tia me fëmijë. Marrë në përgjithësi, vajzat janë 
viktimat më të shpeshta të llojeve të ndryshme të 
abuzimit seksual në vend. 

c. Gjinia dhe mosha e viktimave të abuzimit 
seksual 

Mosha e fëmijëve viktima të abuzimit seksual të 
regjistruar në evidencat e QPS-ve është ndërmjet 
4 dhe 18 vjeç. Grafiku 6 i paraqet të dhënat statis-
tikore në secilën grupmoshë për secilën gjini.  

Nga këto të dhëna mund të nxirren këto përfundime:

•	 Shumica e rasteve të regjistruara të abuzimit 
seksual janë kryer ndaj fëmijëve të tre grup-
moshave që radhiten nga 7 deri në 15 vjet 
ku fëmijët nga mosha 10 deri në 13 vjet për-
faqësojnë kategorinë më të madhe. Mund të 
vërehet se rastet e raportuara të abuzimit janë 
më të vogla në numër për grup-moshën 16-17 
vjeçare që mund të jetë pasqyrim i definicionit 
ligjor të krimit. Prandaj duhet të kihet parasysh 
se klasifikimi i veprës penale sipas moshës jep 
pasqyrë të ndryshme. 

•	 30% e fëmijëve viktima të abuzimit seksual të 
evidentuar në QPS janë më të rinj se 10 vjeç. 

•	 Këto shifra po ashtu dëshmojnë se ka më 
shumë mundësi që viktimat e abuzimit seksual 
të jenë vajza sesa djem të grupmoshës 10-13 
vjeç (45% vajza përballë 7% djem). 

•	 Me rritjen e moshës (pas vitit të 10-të të jetës) 
rritet edhe rreziku i abuzimit seksual të vaj-
zave – 77% e të gjitha viktimave vajza janë 
më të moshuara se 10 vjeç. Për dallim, 57% e 
të gjitha viktimave të gjinisë mashkullore janë 
nën moshën 10 vjeçare.

d. Mosha e viktimave në raport me llojin e 
abuzimit seksual të fëmijëve 

Një aspekt tjetër në këtë analizë të gjendjeve ishte 
edhe raporti ndërmjet moshës së viktimave të 
abuzimit seksual dhe natyrës së veprave ndaj të 
cilave ishin ekspozuar ata, sipas përshkrimeve të 
evidencave në QPS. Konstatimet janë dhënë në 
grafikët 7 dhe 8. 

Grafiku 4: Llojet e veprave penale që përfshijnë abuzim seksual të fëmijëve 
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Të dhënat në grafikët 7 dhe 8 mundësojnë të nxir-
ren këto përfundime të përgjithshme: 

•	 Nëse analizohet natyra e veprave penale që 
janë kryer, rezultatet dëshmojnë forma seri-
oze të abuzimit seksual. Penetrimi vaginal, 
si vepër e abuzimit seksual, përbën 21% të 
të gji tha incidenteve të abuzimit të fëmijëve. 
Në se në këtë përqindje shtohet përqindja e 
rasteve me penetrim anal (5%), penetrim oral 
(8%) dhe penetrim të shoqëruar me vepra të 
tjera (4%), mund të përfundojmë se 37% e të 
gjitha rasteve të abuzimit seksual të fëmijëve 

që janë paraqitur në QPS përfshijnë penetrim 
vaginal, oral dhe anal. 

•	 27% e të gjitha viktimave femra të regjistru-
ara në QPS janë abuzuar me penetrim vaginal. 
Vajzat e moshës ndërmjet 10 dhe 13 vjeçe 
janë grupi me mundësi më të mëdha për të 
qenë të ekspozuara në vepra të abuzimit me 
penetrim vaginal. 

•	 Viktimat meshkuj të abuzimit seksual ka më 
shumë mundësi të ekspozohen në abuzime me 
penetrim oral, anal dhe penetrim të shoqëruar 
me vepra të tjera jopenetruese – 10 djem 
(48%) përballë 7 (8%) vajzave. 

Grafiku 5: Fëmijët viktima të abuzimit seksual sipas gjinisë dhe llojit të abuzimit seksual
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e. Prejardhja etnike e fëmijëve viktima të 
abuzimit seksual 

Fëmijët e të gjitha komuniteteve në vend paraqiten 
si viktima të regjistruara të incidenteve me abuzime 
seksuale. Tabela 2 i lidh rastet e paraqitura të 
abuzimit seksual të fëmijëve me përkatësinë etnike 
të fëmijëve viktima.

Duke e marrë parasysh strukturën etnike ne vend 
dhe popullatën fëmijërore, nga analiza e rasteve 
të paraqitura në QPS mund të arrihet në këto 
përfundime (Tabela 2):

•	 Fëmijët e popullatës maqedonase e përbëjnë 
pjesën më të madhe të strukturës etnike të 
fëmijëve viktima të abuzimit seksual, për-

Grafiku  7: Raporti ndërmjet moshës së fëmijës viktimë dhe natyrës së veprës penale
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Grafiku 8: Raporti ndërmjet gjinisë së fëmijës viktimë dhe natyrës së veprës penale 

Akti seksual

Nu
m

ri 
i v

ik
tim

av
e

35

30

25

20

15

10

5

0

Pr
ek

je

Pe
ne

tri
m

 va
gi

na
l

Pa
ra

qi
tje

 e
 p

ad
en

jë

Pe
ne

tri
m

 o
ra

l

Pe
ne

tri
m

 a
na

l

In
ciz

im
 d

he
 p

ar
aq

itj
e

Tj
et

ër

Nu
k 

ka
 të

 d
hë

na

Di
sa

 a
kt

e 
- p

a 
pe

ne
tri

m

Pe
ne

tri
m

 d
he

 a
kt

e 
të

 
tje

rë
 jo

pe
ne

tru
es

e 

Cross tabulation Pearson Chi-square=56,17, df=36, p=0.017. Hulumtimet për dallimet ndërmjet llojit të veprës në 
raport me moshën e fëmijë ve viktima ka rëndësi statistikore p<0.05. 
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katësisht 63% nga numri i përgjithshëm i 
fë mijëve viktima të veprave të tilla penale. 
Krahasuar me fëmijët viktima të abuzimit sek-
sual të përkatësive të tjera etnike në vend, 
megjithatë fëmijët e përkatësisë etnike maqe-
donase nuk janë shumë të rrezikuar, sepse 
pje sëmarrja e tyre në strukturën e vik timave të 
paraqitura është pak më e lar të se pjesëmarrja 
e tyre në strukturën e përgjithshme të popu-
llatës fëmijërore (53 %). Dallimet e studiuara në 
korrelacionet e fëmijëve viktima të përkatësisë 
etnike maqedonase dhe dominimi i fëmijëve të 
përkatësisë etnike maqedonase në strukturën 
e përgjithshme të fëmijëve nuk paraqet dallime 
të rëndësishme statistikore (përkatësisht 
dallim ndërmjet dy proporcioneve p=0.11.)

•	 Fëmijët më të ekspozuar ndaj abuzimit seksual 
në raport me përkatësinë e tyre etnike janë 
fëmijët e përkatësisë etnike rome. Ndonëse 
fëmijët romë përbëjnë vetëm 3% të popullatës 
së përgjithshme fëmijërore, pjesëmarrja e 
fëmijëve viktima të abuzimit seksual që janë 
paraqitur është e dyta për nga dominimi, 
përkatësisht 23% nga numri i përgjithshëm i 
fëmijëve viktima në vend. Ky dallim ndërmjet 
pjesëmarrjes së fëmijëve të përkatësisë etnike 
rome në popullatën e përgjithshme të fëmijëve 
në vend dhe dominimi i lartë i fëmijëve romë 
ndër fëmijët e paraqitur si viktima të abuzimit 
seksual ka rëndësi të madhe statistikore 
(shfaq dallim ndërmjet dy proporcioneve prej 
p<0.01).

•	 Fëmijët e përkatësisë etnike shqiptare përbëjnë 
33% të popullatës së përgjithshme fëmijërore, 
por vetëm 8% nga struktura e fëmijëve viktima 
të abuzimit seksual të paraqitur si të tillë. 

Nevojiten hulumtime më të thella që të studiohet 
korrelacioni ndërmjet përkatësisë etnike dhe para-
qitjes e shfaqjes së abuzimit seksual.

  

IV. TË DHËNAT SOCIO-DEMOGRAFIKE 

a. Vendbanimi i fëmijëve viktima të abuzimit 
seksual

Në bazë të vendbanimit të viktimave të abuzimit 
seksual të fëmijëve dhe vendeve ku ka ndodhur 
abuzimi seksual, del se abuzimi seksual i fëmijëve 
ndodhë kryesisht në rajone urbane (qytete). Në 
fakt 66% e viktimave të paraqitura në QPS kanë 
jetuar në mjedise urbane, ndërsa vetëm 34% në 
fshatra. Përveç kësaj, konstatimet tonë flasin se 
60% e rasteve të paraqitura të abuzimit seksual 
të fëmijëve ishin bërë në qytete, ndërsa vetëm 
29.5% në fshatra. 

Këto të dhëna megjithatë duhet të shikohen në 
raport me zhvendosjen e popullatës qytetare dhe 
rurale në vend. Sipas Entit Shtetëror të Statistikës, 
rreth 58% e popullatës së përgjithshme jeton në 
zona urbane.39 Po ashtu hulumtimi bazohet në 
rastet e evidentuara nga QPS-të, stacionet policore 
dhe organet e gjykatave, që zakonisht gjenden 
në zonat qytetare. Kjo do të thotë se shërbimet 
e këtilla më shumë janë të pranishme në qytete, 
që kontribuon për shkallë më të ulët të rasteve të 
paraqitura të abuzimit seksual të fëmijëve në zona 
rurale. 

b. Gjendja familjare e fëmijëve viktima të 
abuzimit seksual

Pjesa më e madhe e rasteve të evidentuara të 
abuzimit seksual përfshin fëmijë viktima të lindura 
në bashkësi martesore, përkatësisht 87% nga 
të gjitha rastet e evidentuara. Vetëm 10.5% e 
fëmijëve viktima të rasteve të paraqitura kanë 
lindur në bashkësi jashtëmartesore. Në popullatën 
e përgjithshme, sipas Entit Shtetëror të Statistikës, 
në vitin 2008 12% nga fëmijët e lindur ishin nga 
bashkësi jashtëmartesore40. Sipas kësaj duket se 
gjendja martesore e prindërve të fëmijës nuk është 
faktor i rrezikut për abuzim seksual. Përqindja e 
fëmijëve viktima të abuzimit seksual me dy prindër 
të gjallë – 87% nga të gjithë fëmijët viktima – 
është identike me përqindjen e fëmijëve viktima të 
lindur në gjendje martesore. 

Tabela 2: Përkatësia etnike e fëmijëve viktima të abuzimit seksual.

Përkatësia 
etnike

Popullata e përgjithshme 
sipas përkatësisë etnike36

Përkatësia etnike e fëmijëve 
të moshës 0-19 vjeç në vendin 
tonë37

Të dhënat hulumtuese për përkatësinë etnike të 
fëmijëve viktima të abuzimit seksual sipas rasteve në 
QPS 

Numri % Numri % Numri %
Maqedonas 1,297,981 64 314,526 58 66 63
Shqiptarë 509,083 25 195,971 33 9 8
Romë 53,879 3 15,692 3 24 23
Turq 77,959 4 26,192 4 3 3
Serbë 35,939 2 2,654 0.4 1 1
Të tjerë 47,70631 3 9,667 2 1 1
E panjohur / / / / 1 1
Gjithsej 2,022,547 100% 591,702 100% 105 100%
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Në bazë të të dosjeve të QPS-ve mund të 
konstatohet se fëmijët viktima të abuzimit seksual 
zakonisht jetojnë në familje katëranëtarëshe 
(27%) dhe pesanëanëtarëshe (24%). Një numër 
që buron nga këto të dhëna është se plot 12% 
të fëmijëve viktima të abuzuara seksualisht, që 
janë regjistruar, jetojnë në familje prej shtatë 
dhe më shumë anëtarë. Numrat e QPS-ve për 
fëmijët viktima të amvisërive pesanatërëshe dhe 
për fëmijët viktima të amvisërive me shtatë e 
më shumë anëtarë janë më të larta (për të dyja 
kategoritë) se numrat e dhënë nga Enti Shtetëror 
i Statistikës (12.5% për amvisëritë me pesë ose 
më shumë anëtarë: 4.5% e amvisërive me shtatë 
ose me më shumë anëtarë)41. Megjithatë nevojiten 
hulumtime plotësuese para se të vërtetohet në 
mënyrë empirike lidhja ndërmjet amvisërive dhe 
rastësisë së abuzimit seksual të fëmijëve.

c.  Të dhëna për personat që jetojnë me viktimat 
e abuzimit seksual të fëmijëve gjatë kohës së 
kryerjes së atyre veprave 

Ky studim po ashtu është marrë edhe më analizën 
e të dhënave për personat që jetonin me viktimat 
e abuzimit seksual të fëmijëve gjatë kohës së 
kryerjes së veprës. Kjo analizë kishte për qëllim 
të përcaktojë se a kanë ndikuar variacionet e 
rrethanave të atyre personave ndaj ekspozimit të 
fëmijëve në abuzimin seksual. Të dhënat e nxjerra 
nga ky hulumtim shpijnë drejt përfundimeve të 
përgjithshme, si: 

•	 Nga të gjitha rastet e abuzimit seksual të 
fëmijëve të paraqitur në QPS, pjesa më e 
madhe e tyre kanë jetuar me të dy prindërit 
ose 69% e numrit të përgjithshëm.

•	 Fëmijët që nuk jetojnë me të dy prindërit janë 
më të ekspozuar ndaj rrezikut nga abuzimi 
seksual sesa fëmijët që jetojnë me të dy 
prindërit: 14% e të gjitha rasteve të abuzimit 

Është ide e gabuar se fëmijët që jetojnë në familje me nga një 
prind janë më shumë të rrezikuar që të bëhen viktima të abuzimit 
seksual. Në vendin tonë në dy të tretat e rasteve të raportuara 
viktimat janë fëmijë që jetojnë me të dy prindërit.
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seksual të fëmijëve përfshijnë fëmijë që kanë 
jetuar vetëm me nënën (rreth 9%) ose me 
nënën dhe me njerkun (6%). Hulumtimi i 
dallimeve në këtë shtrirje tregoi se në nivel 
p<0.01 fëmijët që kanë jetuar vetëm me 
nënën ose me nënën dhe me njerkun janë të 
ekspozuar dukshëm më shumë ndaj rrezikut 
që të bëhen viktima të abuzimit seksual sesa 
fëmijët që jetojnë me të dy prindërit (Chi-
square=14.56 df=4 p=0.0057).

ç Arsimimi i viktimave të abuzimit seksual të 
fëmijëve dhe arsimimi i prindërve të tyre 

Për gjendjen arsimore të fëmijëve viktima të abu-
zimit seksual u siguruan këto të dhëna:

•	 10.5% nga fëmijët viktima të abuzimit seksual 
të regjistruar ishin të moshës parashkollore.

•	 89% nga fëmijët viktima të abuzimit seksual 
të moshës shkollore shkonin në shkollë.

•	 95% ishin regjistruar si fëmijë me sjellje të 
mirë, ndërsa 80.5% prej tyre e ndiqnin rregu-
llisht mësimin në shkollë. 

Kjo do të thotë se nuk mund të nxirrej lidhje e 
drejtpërdrejtë ndërmjet problemeve ose edhe e 
përjashtimit nga procesi arsimor dhe rrezikut nga 
abuzimi seksual i fëmijëve. 

Për shkak të dhënave të pamjaftueshme, gjendja 
me arsimin e fëmijëve viktima të abuzimit seksual 
nuk është përfshirë në konstatimet e hulumtimit. 

d.  Kushtet e qëndrimin banesor të fëmijëve 
viktima të abuzimit seksual

Hulumtimi jonë dëshmoi se 31% e viktimave të 
abuzimit seksual të fëmijëve  kishin jetuar në kushte 
të pavolitshme banesore në kohën kur janë kryer 
veprat ndaj tyre. Ngarkesa e tepërt ishte problemi 
kryesor i gjendjes banesore të atyre familjeve (me 
shumë anëtarë); megjithatë plot 18% doli se kanë 
jetuar në shtëpi joadekuate ose të dëmtuara me 
qasje të kufizuar në shërbimet themelore, siç janë 
rryma elektrike, uji dhe kanalizimi. 

dh. Gjendja financiare e familjeve të fëmijëve të 
viktimave të abuzimit seksual

•	 Në 25% prej të gjitha rasteve të paraqitura 
të abuzimit seksual të fëmijëve të dy prindërit 
ishin të papunë, ndërsa në 11% të rasteve të 
abuzimit seksual të fëmijëve të dy prindërit 
ishin vazhdimisht pa punë. 

•	 Në 33% të të gjitha rasteve të abuzimit seksual 
të fëmijëve babai i viktimës ishte prindi i vetëm 
i punësuar. Nga kjo përqindje, 18% e tyre janë 
me marrëdhënie të rregullt pune, ndërsa 15% 
prej tyre janë me punësim të përkohshëm. 

Në shumë familje të fëmijëve viktima të abuzimit 
seksual gjendja financiare është:

•	 Tregues real i gjendjes financiare me të ard-
hura të ndihmës sociale. Në 38% e rasteve 
të paraqitura të abuzimit seksual të fëmijëve 
familja e viktimës së abuzimit seksual ka qenë 
shfrytëzuese e ndihmës sociale. Nga këto 
familje 34% kanë marrë rregullisht ndihmë 
sociale, ndërsa 4% kanë marrë ndihmë sociale 
kohë pas kohe. 

e.  Gjendja shëndetësore 

Sipas vlerësimit të rasteve të abuzimit seksual të 
evidentuar në QPS:

•	 92% e rasteve të fëmijëve viktima janë në 
gjendje të mirë shëndetësore.

•	 87% e fëmijëve viktima nuk kanë invaliditet.

•	 9.5% e fëmijëve viktima kanë pasur ndonjë 
sëmundje psikike në kohën kur është paraqitur 
rasti. Ky është tregues se autorët e krimit i 
shfrytëzojnë fëmijët me aso sëmundje. Kjo 
po ashtu do të thotë se pengesat mendore të 
fëmijëve paraqesin faktor që e rrit rrezikun për 
abuzim seksual42.

f. Gjendjet socio-patologjike në familje 

Gjatë hulumtimit u bë një pasqyrim i dosjeve të 
QPS-ve për përcaktimin e dukurive të alkoolizimit, 
lypësisë, prostitucionit, drogave ose kriminalitetit 
në familjet e viktimave të abuzimit seksual të 
fëmijëve dhe indicet eventuale për dhunën në 
familje. Hulumtimi ka treguar se dhuna në familje 
ka qenë më e pranishme në një nga katër familje 
të fëmijëve viktima të abuzimit seksual. 

V. VENDET KU NDODHË ABUZIMI 
SEKSUAL I FËMIJËVE 

 
Hulumtimi për vendet ku janë kryer veprat e 
abuzimit seksual të fëmijëve tregon se në 63% 
të rasteve veprat e abuzimit seksual të fëmijëve 
kanë ndodhur në vendbanimet e viktimave ose të 
autorëve të krimit. 

VI. LIDHJA E AUTORËVE TË KRIMIT TË 
ABUZIMIT SEKSUAL TË FËMIJËVE 
ME VIKTIMAT E TyRE

Njëri nga orientimet e hulumtimit tonë ishte që 
të gjendet lidhjet ndërmjet autorëve të krimit të 
abuzimit seksual të fëmijëve me viktimat e tyre. 
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Të dhënat e abuzimit kanë treguar se në 80% të 
rasteve fëmijët viktimat i kanë njohur autorët e 
krimit, ndërsa vetëm në 12.5 të rasteve autori i 
krimit ka qenë i panjohur. Për 8% raste të tjera nuk 
kishte të dhëna. Kjo tregon se një numër i madh 
(me të dhëna statistikore të larta) i viktimave e 
kanë njohur viktimën (Chi-square=103.26  df=2  
p=0.00000*).

a. Natyra e marrëdhënies viktimë-autor i krimit 
në rastet kur fëmija viktimë e ka njohur 
autorin e krimit të abuzimit seksual 

Që të pengohet abuzimi seksual i fëmijëve, është 
shumë e rëndësishme të përcaktohen personat që 
paraqesin kërcënim. Grafiku 9 i paraqet të dhënat 
për raportin viktimë–autor i krimit në rastet kur 
fëmija viktimë e ka njohur autorin e krimit. 

•	 37% e fëmijëve viktima të abuzimit seksual 
ishin abuzuar nga një anëtar i familjes së 
tyre. Në 16% të rasteve autor i krimit ishte 
babai i viktimës, në 10% të rasteve ky ishte 
zëvendësi i babait të viktimës (njerku), ndërsa 
11% të fëmijëve viktima të abuzimit seksual 
ishin abuzuar nga farefisi i tyre i afërt, si 
xhaxhallarë, dajallarë, gjyshër dhe vëllezër. 

•	 Rreziku i dytë dominues është lokalizuar në 
mjedisin më të drejtpërdrejtë të fëmijës: 25% 
të rasteve të abuzimit seksual të fëmijëve janë 
kryer nga fqinjët.

•	 Patjetër duhet të kihet parasysh edhe në 
informacioni se 13% e rasteve ishin kryer nga 

persona, të cilët viktima i ka konsideruar se 
janë në lidhje dashuri, përkatësisht dashnor.

•	 Autor të tjerë të krimit të abuzimit seksual 
që kanë qenë të njohur për fëmijët viktimat 
buronin nga shoqëria më e gjerë e fëmijëve: 
miq të familjes (4%), të tjerë, për shembull të 
njohur të fqinjësisë dhe familjes më të gjerë: 
vozitës ta taksive (9%); të njohur të shkollës 
(3%). 

 Farefisnia: baba 16%

 Farefisnia: njerk 10%

 Farefisnia: dajë, gjysh, vëlla11%

 Mik i familjes 4%

 Fqinj 25%

 Shkollë 3%

 Njohje të tjera 9%

 Lidhje "dashurie": dashnor 13%

 Nuk ka të dhëna 9%

16%
9%

9%

3%

25%

4%

11%

10%

13%

Grafiku 9: Llojet e lidhjeve ndërmjet autorit të krimit dhe viktimës në rastet kur fëmija viktima e ka njohur autorin e krimit. 

Rrethi Chi  =40.4  df=5  p=0.00000*
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Ekziston më shumë rrezik që fëmijët të 
abuzohen nga persona të njohur. Fëmijët 
duhet të jenë të vetëdijshëm për këtë rrezik 
dhe të inkurajohen që të thonë “JO”. 
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Karakteristikat e 
autorëve të abuzimit 
seksual të fëmijëve

Kapitulli i katërt

Në këtë pjesë janë paraqitur konstatimet e hulum-
timit që u referohen karakteristikave të autorëve 
të krimit të abuzimit seksual të fëmijëve, përfshirë 
edhe gjininë, moshën dhe përkatësinë e tyre et-
nike, si dhe llojin e abuzimit seksual, vendbanimin, 
gjendjen martesore dhe familjare, arsimimin, abuz-
imin e mëparshëm dhe raportin me fëmijët vikti-
ma. Teknikat e mbledhjes së të dhënave përfshijnë 
analizën e përmbajtjes së vendimeve gjyqësore për 
231 persona të gjykuar në gjykatat themelore për 
vepra penale të përkufizuara si abuzime seksuale 

të fëmijëve të kryera ndërmjet janarit të vitit 2004 
dhe qershorit të vitit 2009. 

Të dhënat janë mbledhur për secilin person të padi-
tur, e jo sipas vendimeve gjyqësore. Sipas sistemit 
penal, një vendim gjyqësor mund t’i referohet një 
ose më shumë personave. Në rastet me më shumë 
se një viktimë, vetëm viktima që ishte e eviden-
tuar si e para e paditur ishte marrë në konsideratë 
gjatë analizës. 89% e rasteve me abuzim seksual 
të fëmijëve përfshijnë një viktimë, ndërsa rreth 8% 

Tabela 3: Shtrirja e personave të paditur për abuzim seksual të fëmijëve sipas gjykatave themelore në ven

Numri i përgjithshëm i personave të paditur për abuzim seksual të fëmijëve, sipas të dhënave të gjykatave themelore dhe sipas numrit 
të popullatës në rajonet që janë nën kompetencë të secilës gjykatë. 

Gjykata 
themelore

Numri i personave të gjykuar 
për abuzim seksual të 
fëmijëve 

Përqindja e personave të gjykuar 
për abuzim seksual të fëmijëve

Përqindja e popullatës së rajonit të 
gjykatës44  

Shkup 55 24 29
Shtip 29 12.5 3
Kumanovë 26 11 7
Manastir 21 9 6
Kërçovë 21 9 3
Veles 14 6 3
Prilep 12 5 5
Strumicë 11 5 5
Koçanë 7 3 2
Ohër 6 3 3
Radovish 6 3 2
Srugë 5 2 3
Negotinë 4 2 1
Kratovë 4 2 0.5
Gostivar 3 1 6
Dibër 2 1 1
Vinicë 2 1 1
Gjevgjeli 1 0.5 2
Dellçevë 1 0.5 1
Sveti Nikollë 1 0.5 1
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të rasteve përfshijnë dy viktima dhe vetëm 3% 
përfshijnë më shumë se dy viktima. Për shkak të 
strukturës së hulumtimit nuk janë analizuar vikti-
mat e këtyre 231 rasteve. 

I. KARAKTERISTIKAT E AUTORËVE  
TË KRIMIT TË ABUZIMIT SEKSUAL  
TË FËMIJËVE 

a. Zhvendosja gjeografike e rasteve të abuzimit 
seksual të fëmijëve

Nga 231 e rasteve të gjykuara për abuzim sek-
sual të fëmijëve në periudhën e analizuar, 24% e 
tyre janë gjykuar në Gjykatën Themelore Shkup 1, 
12.5% janë gjykuar në Shtip, 11% në Kumanovë, 
9% në Manastir dhe 9% në Kërçovë – ose gjith-
sej rreth 66% nga numri i personave të gjykuar 
në analizë (Tabela 3). Gjykatat themelore kanë 
kompe tenca territoriale43 më të mëdha se qyteti 
ku janë vendosur, përkatësisht kanë kompetenca 
mbi komunat sipas vendosjes gjeografike në vend. 
Gjykatat Themelore në Shkup kanë numër më të 
madh të rasteve të vendimeve gjyqësore, por kjo 
gjykatë i shërben pjesës më të madhe të populla-
tës (rreth 29%). Nëse i marrim në shqyrtim num-
rat e popullatës në rajonet e kompetencave ven-
dore të secilës gjykatë themelore, atëherë del se 
shkallët më të larta të personave të gjykuar për 
abuzim seksual të fëmijëve janë nën kompetencë 

të gjykatave themelore në Shtip e Kumanovë, e 
pastaj vijojnë Manastiri dhe Kërçova. 

b. Llojet e abuzimit seksual sipas vendimit 
gjyqësor

Sipas numrit të personave të gjykuar me vendim 
gjyqësor, abuzimi seksual i fëmijëve manifesto-
het në 12 vepra penale45 (shih Grafikun 10). Ve-
pra penale Sulm seksual ndaj personit të mitur 
të moshës nën 14 vjeç ishte vepra penale më 
e pranishme (43%). Sipas numrit të personave 
të gjykuar, abuzimi seksual i fëmijëve manifesto-
het në 12 vepra penale (shih Grafikun 10). Vepra 
penale Sulm seksual ndaj personit të mitur të 
moshës nën 14 vjeç manifestohet si vepra më 
e shpeshtë penale (43%). Vepra penale Jetë në 
bashkësi jashtëmartesore me person të mitur (u 
referohet personave të moshës 14-15 vjeç) ishte 
e vepra e dytë më e shpeshtë dhe përbën 24% të 
personave të analizuar që janë gjykuar për abuzim 
seksual të fëmijëve, ndërsa pas saj vijon vepra 
penale Dhunim (fëmijë më të rritur se 14 vjeç), 
përqindja e të cilëve është 13%. Këto tri vepra 
penale në tërësi përbëjnë 80% të të gjithë perso-
nave të gjykuar për abuzim seksual të fëmijëve në 
periudhën e analizuar. Të gjitha format e tjera të 
abuzimit seksual të fëmijëve ishin shumë më të 
rralla  (prej 1% deri në 4%).

Grafiku 10: Personat e gjykuar për lloje të abuzimit seksual të fëmijëve 
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II. KARAKTERISTIKAT PERSONALE TË 
PERSONAVE TË GJyKUAR PËR ABUZIM 
SEKSUAL TË FËMIJËVE

a.  Gjinia e personave të gjykuar për abuzim 
seksual të fëmijëve 

Ashtu si në vende të tjera në botë, shumica dër-
rmuese e abuzimit seksual të fëmijëve në vendin 
tonë janë meshkuj: 93% nga të gjithë personat e 
gjykuar janë meshkuj dhe vetëm 7% janë fem ra. 
Dallimi ndërmjet meshkujve dhe femrave të gjy-
kuara vërehet jo vetëm në përfshirjen dhe num rin 
e përgjithshëm të personave të gjykuar, por edhe 
në llojet e veprave penale që zakonisht i kryejnë 
burrat dhe gratë. 

Vepra penale Jetë jashtëmartesore me të mitur 
paraqitet në 56% të rasteve të abuzimit seksual të 
fëmijëve ku autori i veprës është grua. Të dhënat 
flasin se te vepra penale Sulm seksual ndaj të mi-
turit të moshës nën 14 vjeç në 25% (4) të perso-
nave të gjykuar janë gra. Thuaja në të gjitha rastet 
(përveç një46), ku gratë autore të veprave penale 
ishin më së shpeshti të gjykuara për ndihmë ose 
nxitje të veprës penale, ato nuk kanë qenë autore 
të drejtpërdrejta të veprave penale me përjashtim 
të veprave penale Ndërmjetësim dhe nxitje ku 
gratë konsiderohen autorë të drejtpërdrejtë. 

b. Mosha e personave të gjykuar për abuzim 
seksual të fëmijëve 

Gjatë hulumtimit u konstatua se ekziston një in-
terval i gjerë i moshave të personave të gjykuar 

për abuzim të fëmijëve në raport me moshën e 
kryerjes së veprave. Tabela 4 i paraqet moshat e 
autorëve të gjykuar për abuzim seksual të fëmijëve 
dhe i krahason me moshat e të gjithë autorëve të 
tjerë të krimeve47 në gjithë vendin. 

•	 Të dhënat e këtij hulumtimi flasin se shumica 
e autorëve të abuzimit seksual të fëmijëve 
në periudhën e analizuar (32%) kanë qenë të 
moshës 18-24 vjeçare, që përputhet me grup-
moshën dominuese në strukturën e përgjith-
shme të personave të gjykuar me përqindje të 
përafërt (30%). Në raportin e ndërsjellë te të 
gjykuarit e veçantë për abuzim seksual të fëm-
ijëve (11%) dhe numrit të përgjithshëm të per-
sonave të gjykuar në kategorinë prej 25 deri 
në 30 vjeç (17%) nuk ekziston ndonjë dallim 
i theksuar. Të gjitha grupmoshat e tjera (31–
40; 41–50 dhe 51–60) përfshijnë përafërsisht 
raport të njëjtë ndërmjet personave të gjykuar 
për abuzim seksual të fëmijëve dhe atyre që 
kanë kryer vepra të tjera penale. 

c. Niveli i arsimimit të personave të gjykuar për 
abuzim seksual të fëmijëve 

Të dhënat e këtij hulumtimi dëshmojmë se niveli i 
arsimimit te personat e gjykuar për abuzim seksual 
të fëmijëve është më i vogël se niveli i arsimimit 
te popullata e përgjithshme e personave të gjykuar 
(Tabela 5). 20% nga autorët e gjykuar për abuzim 
seksual të fëmijëve nuk kanë kryer asnjë nivel të 
arsimimit, ndërsa 52.5% kanë kryer vetëm shkollë 

Tabela 4: Të dhënat krahasimtare për moshën e personave të gjykuar për abuzim seksual të fëmijëve dhe moshën e të gjithë 
autorëve të tjerë të gjykuar në periudhën e njëjtë. 
Mosha e autorëve të krimit në periudhën kur është kryer vepra penale 
sipas analizës së vendimeve gjyqësore. Mosha e të gjithë personave të gjykuar në vend48

Mosha në vite Numri Përqindja Numri Përqindja 
18–24 71 32 2,872 30
25–30 25 11 1,57849 17
31–40 59 27 2,24750 24
41–50 31 14 1,592 16
51–60 23 10 866 9
Mbi 60 12 5 344 4
Nuk ka të dhëna 1 0.5 / /
GJITHSEJ 221 100% 9,499 100%

Tabela 5:  Niveli i arsimimit të personave të gjykuar për vepra penale të abuzimit seksual të fëmijëve, sipas nivelit arsimor të 
numrit të përgjithshëm të personave të paditur për vepra të tjera penale. 
Niveli i arsimimit të autorit 
të abuzimit seksual 

Autorët e gjykuar për abuzim 
seksual të fëmijëve Përqindja Numri i përgjithshëm i autorëve të 

gjykuar51 / Përqindje

Pa arsimim 47 20 10
Arsim fillor 121 52.5 28
Arsim të mesëm 46 20 44
Arsim të lartë 2 1 1
Arsim sipëror 3 1.5 6
Tjetër 2 1 -
Nuk ka të dhëna 10 4 11
GJITHSEJ 231 100% 100%
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fillore. Kjo do të thotë se 72.5% e të gjithë perso-
nave të paditur për abuzim seksual të fëmijës kanë 
nivel të ulët të arsimimit. 

ç. Përbërja etnike e personave të gjykuar 

Shqyrtimi i përbërjes etnike të personave të dënuar 
dëshmon se ata janë nga të gjitha komunitetet që 
jetojnë në vend. Në tabelën vijuese është paraqi-
tur një analizë krahasimtare e përkatësisë etnike 
të personave të gjykuar për krime në vitin 2008 
dhe e përkatësisë etnike të personave të gjykuar 
për abuzim seksual të fëmijëve për periudhën e 
përfshirë në hulumtim janë të treguar në tabelën 
në vijim: 

Analiza krahasimtare e përkatësisë etnike të per-
sonave të gjykuar për abuzim seksual të fëmijëve 
tregon se 50% e personave të gjykuar për abuzim 
seksual të fëmijëve ishin maqedonas, 24% ishin 
romë, 15% ishin shqiptarë, ndërsa turqit ishin 
6% nga personat e gjykuar për abuzim seksual 
të fëmijëve. Paraqitja dhe gjykimi për vepër pe-
nale të abuzimit seksual të fëmijës në komunitetin 
rom është jashtëzakonisht më e lartë në krahasim 
me përqindjen e tyre në raport me popullatën e 
përgjithshme në vend (2,7).

d. Gjendja martesore e personave të gjykuar për 
abuzim seksual të fëmijëve

Shumica e personave të gjykuar ishin të moshës 
kur zakonisht njerëzit janë të martuar. Gjendja e 
tyre martesore është dhënë në Grafikun 11, ku 
mund të shihet se 44% ose janë të martuar (36%) 
ose janë në lidhje jashtëmartesore (8%).

dh. Prindëria te autorët e krimeve të abuzimit 
seksual të fëmijëve  

Të dhënat e disponueshme (nuk ka të dhëna për 
21% nga rastet) tregojnë se 49% e personave të 
gjykuar për abuzim seksual janë prindër të një ose 
më shumë fëmijëve.  

e. Marrëdhënia e autorëve të abuzimit seksual  
të fëmijëve me viktimat e veprave të tyre  
(të njohur ose të panjohur) 

Analiza e të dhënave nga dosjet e fëmijëve viktima 
të abuzimit seksual të evidentuara në QPS trego-
jnë se në të shumtën e rasteve autori i krimit dhe 
viktima e tij janë njohur. Të dhënat e siguruara 
nga vendimet gjyqësore dhe dosjet e potencojnë 
për fundimin se fëmijët janë shumë të rrezikuar nga 

Grafiku 11: Gjendja martesore e personave të gjykuar për abuzim seksual të fëmijëve

 Të martuar 36%

 Bashkësi jashtëmartesore 8%

 Të divorcuar 5%

 Vejan 5%

 I vetmuar 38%

 Nuk ka të dhëna 7%
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Tabela 6. Krahasimi i përkatësisë etnike të personave të dënuar për abuzim seksual të fëmijëve, përkatësisë etnike të të gjithë 
personave të të dënuar dhe përbërjes etnike te popullatës në përgjithësi
Përkatësia etnike e personave të dënuar për 
abuzim seksual të fëmijëve

Përkatësia etnike e personave të 
dënuar Përkatësia etnike e popullatës

Numri Përqindja Përqindja Përqindja
1. Maqedonas 115 50 60.5 64.5
2. Shqiptar 34 15 20.5 25.5
3. Rom 55 24 12 2.7
4. Turk 13 5.5 4 4.0
5. Serb 4 1.5 1 2.0
6. Të tjerë 6 2.552 1.553 1
7. Të panjohur 4 2.0 - -
GJITHSEJ 231 100% 100% 100%
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njerëz që janë shumë të njohur për ata (kapitulli i 
tretë)

Në 25% të rasteve autori i krimit ka qenë anëtar 
më i afërt ose më i largët i familjes së viktimës. Në 
të gjitha rastet e tjera fëmijët janë rrezikuar nga 
persona që çdo ditë kanë komunikuar me ata në 
mjedisin e tyre të afërt, përkatësisht me persona 
prej të cilëve fëmijët do të kishin pritur mbrojtje. 

f. Kohëzgjatja e abuzimit para se të zbulohet 

Grafiku 13 e paraqet kohëzgjatjen ku fëmija vik-
timë ka qenë nën abuzim seksual para se të zbulo-
het vepra penale. Numri i incidenteve të abuzimit 
seksual, në të cilat janë të ekspozuar fëmijët vik-
tima në mënyrë të drejtpërdrejtë e rrit peshën e 
pasojave negative për personalitetin dhe zhvillimin 
e këtyre fëmijëve. 

Te 10% e vendimeve gjyqësore për abuzim seksu-
al të fëmijëve abuzimi ka zgjatur më shumë se një 
vit para se të zbulohet. Te 27% e rasteve abuzimi 
ka zgjatur 6 muaj para se të zbulohet dhe në 51% 

të rasteve abuzimi është zbuluar menjëherë pas 
incidentit të parë. 

Edhe pse numri i vendimeve gjyqësore u refero-
het incidenteve të veçanta të abuzimit seksual 
(59%, të dhënat e hulumtimit tregojnë se 25% të 
autorëve të krimeve i kanë abuzuar viktimat më 
shumë se pesë herë (Tabela 8).

Vërehet qartë se autorët e veprave të abuzim-
it seksual të fëmijëve kanë përdorë mënyra dhe 
mjete të ndryshme që t’i kryejnë veprat penale, 
siç janë kërcënimet, premtimet dhe përfitimet ma-
teriale (Grafiku 14). 

40% e autorëve të krimit kanë përdorë forcë 
fizike, kërcënim me forcë fizike ose kombinim të 
disa mjeteve gjatë kryerjes së veprës. Më tej, 36% 
e autorëve të krimit kanë përdorë edhe metoda 
të tjera, si: premtim, mashtrim, gjëra materiale 
që janë përdorë për të ndikuar ndaj fëmijës vik-
timë me qëllim që të mundësohet abuzim dhe të 
zvogëlohet mundësia që vepra të paraqitet. Shkal-
la e vuajtjes së fëmijëve viktima të abuzimit sek-
sual mund të kuptohet më mirë nëse shqyrtohet 

Tabela 7: Raporti i autorëve të krimit të abuzimit seksual të fëmijëve me viktimat e veprave të tyr
Raporti viktimë-autor i krimit Numri Përqindja 
Farefisnia – baba 36 18
Farefisnia – njerk 3 1
Farefisnia – farefis i afërt – xhaxha, gjysh, vëlla 13 6
Mik i familjes 27 13
Fqinj 32 16
Nga shkolla 4 2
Lidhje dashurie 40 20
Tjetër (i njohur tjetër jashtë shkollës, në fqinjësi ose në familje, taksist, mik familjar) 44 22
Nuk ka të dhëna 4 2
Gjithsej 203 100%

Grafiku 12: Marrëdhënia e autorëve të abuzimit seksual të fëmijëve me viktimat e veprave të tyre
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llojet e ndryshme të veprave të kryera nga autorët 
e krimit (Grafiku 15).

Të dhënat e hulumtimit flasin se thuaja gjysma e 
të gjithë autorëve të krimit (46%) kanë kryer pen-
etrim (vaginal, oral, anal ose penetrim bashkë me 
veprim abuzimi), që paraqet njërën nga mënyrat 
me të vështira të abuzimit seksual. Të dhënat e 
fituara nga evidencat e QPS-ve tregojnë se 37% 
e viktimave të abuzimit seksual të fëmijëve janë 
të paraqitur në QPS kanë qenë të ekspozuar në 
penetrim vaginal, oral ose anal. 

ë. Numri i autorëve të krimit 

Sipas analizës së vendimeve gjyqësore, në shu-
micën e rasteve të abuzimit seksual të fëmijëve 
(73%) veprën penale e ka kryer një autor. Kjo 
është e lidhur me vetë natyrën e veprës penale, 
sepse kur interpretohen të dhënat për pjesëmar-
rjen e dy ose më shumë autorëve (27%, duhet të 
kihet parasysh se për veprën penale Jetë në bash-
kësi jashtëmartesore me person të mitur janë 
gjykuar 25% e autorëve të krimit, ndërsa shpesh 
bashkëpjesëmarrës janë edhe prindërit që e kanë 
mundësuar një vepër të tillë penale. 

g. V endet ku janë kryer veprat penale të abuzimit 
seksual të fëmijëve 

Shumica e autorëve të abuzimit seksual të fëmijëve 
(54%) i kanë kryer veprat penale në vendbanimin 
e autorit të krimit dhe të viktimës. Këto të dhëna 
përputhen me të dhënat e lëndëve të QPS-ve. I 
përafërt është edhe numri i autorëve të krimit që 
kanë kryer vepra penale në vendbanimin e tyre 
(29%) (Grafiku 16). 
III. KARAKTERISTIKAT KRIMINOLOGJIKE

a. Gjykimi i mëparshëm i personave të gjykuar 
për abuzim seksual të fëmijëve

Njëra nga çështjet më të rëndësishme në politikën 
shtetërore për pengimin dhe zvogëlimin e abuzimit 
seksual të fëmijëve është recidivizmi (përsëritja).

Politika që tash ndiqet në raport me autorët e 
abuzimit seksual të fëmijëve ka për qëllim të 
shqiptojë masa më të rrepta dhe me këtë autorët 
e krimeve t’i arrestojë për një kohë më të gjatë, 
në vend që ta përmirësojë cilësinë e ndikimit gjatë 
dënimit dhe pas dënimit. 

Analiza e vendimeve gjyqësore e paraqet gjendjen 
vijuese në raport me përsëritjen e veprave penale 

Tabela 8:  Numri i incidenteve të regjistruara 
Numri i incidenteve të regjistruara Numri Përqindja 
Një 136 59
Dy 13 6
Tre deri në pesë 19 8
Më shumë se pesë 59 25
Nuk ka të dhëna 4 2
Gjithsej 231 100%

Grafiku 13: Kohëzgjatja e abuzimit para se të zbulohet54  
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që kanë të bëjnë me abuzimin seksual të fëmijëve. 
Nga gjithsej 231 personat e analizuar, 191 (83%) 
prej tyre janë gjykuar për herë të parë, ndërsa 38% 
(16%) e kanë përsëritur veprën e abuzimit seksual 
të fëmijës. Ata që vetëm një herë e kanë përsëri-
tur veprën e abuzimit seksual të fëmijës ishin 26 
nga gjithsej 38 autorët që e kanë përsëritur ve-
prën, ndërsa ata që kanë e bëtë veprën dy herë më 
shumë (autorë të përsëritjes së disahershme) ishin 
12 nga numri i përgjithshëm i autorëve të krimit. 

Shkalla e përgjithshme e gjykimit të përsëritur – 
për cilëndo shkelje – te autorët e abuzimit seksual 
të fëmijëve është e njëjtë si te popullata e përgjith-
shme e autorëve të gjykuar për krime (16%).

Shkalla e llojeve të tjera të përsëritjes së veprës te 
personat e gjykuar për abuzim seksual të fëmijëve 

është 13%, krahasuar me 9% te të gjithë person-
at e gjykuar. Kjo shpie në përfundimin se personat 
e gjykuar për abuzim seksual të fëmijëve, përveç 
veprave për abuzim seksual, po ashtu janë autorë 
të shpeshtë edhe të veprave të tjera penale. 

Analiza më të thella për marrëdhëniet e sipërpër-
mendura janë nxjerrë nga krahasimi i të dhënave të 
hulumtimit për përsëritjen e veprës me të dhënat 
për të gjithë personat e gjykuar në vend në vitin 
2008. 

b. Mosha e fëmijëve viktima në kohën kur është 
kryer krimi

Ashtu siç u theksua më parë, për shkak të ku-
fizimeve të arritjes së të dhënave dhe besuesh-
mërisë së ruajtjes së tyre, viktimat e 231 vendi-
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 Kërcënime 3%

 Forcë 11%

 Premtime 4%

 Mjete materiale dhe dhurata 11%

 Mjete të tjera (abuzim i autoritetit, zhveshja e autorit të 

krimit, lejimi i jetës jashtëmartesore) 20%

 Më shumë mjete 27%

 Mashtrim dhe hutim 21%

 Nuk ka të dhëna 3%

Grafiku 14: Mjetet e përdoruar nga autori i krimit të abuzimit seksual të fëmijëve për kryerjen e veprës penale55

Edhe pse në shumicën e rasteve të abuzimit seksual 
bëhet fjalë për një abuzim, megjithatë në vendin tonë janë 
regjistruar raste të abuzimit të shumëfishtë – janë regjistruar 
më shumë se pesë abuzime seksuale – në çdo të katërtin 
rast.
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meve gjyqësore nuk kishte mundësi të analizohen. 
Megjithatë, mosha e fëmijëve viktima të abuzimit 
seksual në momentin e abuzimit (sipas vendimeve 
gjyqësore) ishte krahasuar me moshën e rasteve 
të paraqitur në QPS (Grafiku 17).

Gjatë analizës së të dhënave për moshën e fëmijëve 
viktima të abuzimit seksual që janë siguruar nga 
vendimet gjyqësore vijon ky shpjegim: 

•	 Rrezik më të madh që të bëhen viktima të 
dhunës seksuale kanë fëmijët e moshës 10 
deri në 13 vjeç (44%). Kjo vërehet edhe në të 
dhënat e dosjeve të QPS-ve (52%).  

•	 Ekziston një dallim i madh ndërmjet të dhënave 
të vendimeve gjyqësore për autorët e gjykuar 
dhe të dhënave nga dosjet e QPS-ve për 

vik timat e moshës 14-15 vjeç: 32% nga të 
gjykuarit në vendimet gjyqësore, në krahasim 
me 16% e rasteve të dosjeve të QPS-ve. Ky 
dallim sigurisht ka lidhje me faktin se fëmijët 
e moshës 14-15 vjeç janë viktima të abuzimit 
sipas veprës penale Jetë jashtëmartesore me 
të mitur. Kjo vepër penale paraqet 24% nga 
vendimet gjyqësore për abuzimin seksual të 
fëmijëve, ndërsa mungon plotësisht nga dos-
jet e QPS-ve. 

•	 Ngjashëm me dosjet e QPS-ve, të dhënat e 
vendimeve gjyqësore flasin se rrallëherë ka 
paraqitje të viktimave për abuzim seksual të 
personave mbi moshën 16 vjeç. 

•	 Në raport me veprat e kryera penale të abuz-
imit seksual të fëmijëve nën 10 vjeç, më pak 

Grafiku 15: Llojet e abuzimit seksual 
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Grafiku 16: Vendet ku janë kryer veprat penale të abuzimit seksual të fëmijëve
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raste janë vënë re në vendimet gjyqësore në 
kra  ha sim me dosjet e QPS-ve, përkatësisht 
11% dhe 31%. Më pak raste po ashtu janë 
vërejtur në vendimet gjyqësore që përfshijnë 
fëmijë të moshës 6 vjeç, përkatësisht 1%, në 
krahasime 8% të rasteve të regjistruara nga 
QPS-të. Ky dallim mbase mund t’i përshkruhet 
mosgatishmërisë së disa prindërve që të vazh-
dojnë me procedurë gjyqësore. Po ashtu kjo 

mund të jetë edhe për shkak të faktit se një 
numër i madh i procedurave gjyqësore që përf-
shijnë fëmijë viktima të rinj nuk kanë mundur 
të vazhdojnë për shkak të vështirësive që janë 
të lidhura me intervistimin e tyre dhe marrjen e 
informacioneve relevante nga fëmijët e vegjël. 
Me qëllim që këto të dhëna të hulumtohen 
edhe më tej nevojitet një hulumtim edhe më 
i thellë. 

Tabela 9: Llojet e përsëritje te autorët e abuzimit seksual të fëmijëve në krahasim me tipat e përsëritjes së numrit të përgjithshëm 
të të gjykuarve për krime të ndryshme

Numri i përgjithshëm i personave të 
gjykuar në vitin 2008

Personat e gjykuar për abuzim seksual të fëmijëve 
sipas hulumtimit 

Lloji i përsëritjes Numri Përqindja Numri Përqindja 
1. Gjykimet e mëparshme 1,563 16.5 38 16
          1.1 Përsëritjet speciale56 678 7 7  3
          1.2 Përsëritjet e tjera 885 9.5 31 13
2. Pa përsëritje 7,940 83.5  191 83
3. Nuk ka të dhëna - - 2 1
Gjithsej 9,503 100.0 231 100.00
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Grafiku 17:  Mosha e viktimës gjatë kohës së kryerjes së aktit penal 
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Çdo i pesti person i dënuar për abuzim seksual 
nuk ka të mbaruar as shkollë fillore. 
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Masat  
institucionale

Kapitulli i pestë

Hulumtimi i masave institucionale për t’iu përgjigjur 
abuzimit seksual të fëmijës i përfshin institucionet 
me detyrim ligjor për mbrojtjen e fëmijëve. Hulum-
timi i ka marrë parasysh ato institucione, te të cilat 
detyrat e punës përfshijnë përcaktim dhe njohje të 
abuzimit seksual të fëmijëve, si dhe institucionet 
që merren me të drejtën penale dhe mbrojtjen e 
viktimave të abuzimit se seksual. 

Arritjet e hulumtimit sigurojnë informacion për me-
kanizmat e rekomandimit ndërmjet institucioneve 
të ndryshme shtetërore, si dhe për rolin e qen-
drave të punë sociale (QPS) gjatë procedurave gjy-
qësore.

Politikat dhe praktikat e përcaktuara institucionale 
bazohen në informacione që merren nga këto tre 
burime:

•	 Vendimet gjyqësore

•	 Dosjet e fëmijëve viktima të abuzimit seksual 
që ruhet në QPS

•	 Të punësuarit e institucioneve relevante (fo-
kus- gru pe: pesë grupe të personave profesio-
nalë)

Kur shqyrtohen masat institucionale kundër abuz-
imit seksual të fëmijëve, duhet të mbahet llogari 
për këto çështje: kornizën aktuale ligjore (pasqyra 
e kornizës ligjore është dhënë në Aneksin 3); prak-
tikat e institucioneve relevante në realizimin e inte-
resave më të mira të fëmijës dhe mbrojtja konkrete 
e tyre.

Kjo pjesë u qaset: 1) procedurave gjyqësore; 2) 
procedurave të qendrave të punës sociale; dhe 3) 
praktikës së punëtorëve profesionalë në sistem.  

I. PROCEDURAT PARA GJyKATAVE

Konstatimet e këtij hulumtimi që kanë të bëjnë 
me procedurat gjyqësore shqyrtohen nga perspe-
ktiva e mbrojtjes së fëmijëve. Ne këtu i studiojmë 
efektet potenciale nga kushtet e vendosura mbi 
principet themelore të procedurës gjyqësore ndaj 
mirëqenies së fëmijës, ndërsa njëherazi e shqyr-
tojmë edhe zbatimin e përjashtimeve që janë të 
lejuara me ligj, me qëllim që të mbrohen fëmijët 
viktima që në procedurën gjyqësore marrin pjesë 
si dëshmitarë57. Zbatimi i këtyre përjashtimeve 
nga principet themelore në asnjë rast nuk duhet të 
konsiderohet për kompremitim të së drejtës së të 
paditurit për gjykim të drejtë. 

Në lidhje me procesin gjyqësor ishin analizuar 
196 procedura gjyqësore të abuzimit seksual të 
fëmijëve. Në lëndët me më shumë së një viktimë, 
vetëm viktima e parë e evidentuar është marrë si 
njësi e analizës. 

Në shqyrtimin e mundësive për përdorimin e për-
jashtimeve të principeve themelore, gjatë proce-
durës gjyqësore me rëndësi shumë të madhe për 
mbrojtjen janë këta faktorë58: 

•	 Ankthi që e përjetojnë fëmijët viktima të abuz-
imit seksual kur kërkohet prej tyre të japin 
deklaratë para gjyqit ose derisa e rrëfejnë për-
vojën e tyre;

•	 Frika që e ndjejnë viktimat e abuzimit seksual 
të fëmijëve kur ballafaqohen me të paditurin;

•	 Ndikimi i sjelljes në sallën e gjykatës ndaj 
vetëbesimit të fëmijës;
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•	 Kuptimi i procedurës gjyqësore dhe i termi-
nologjisë juridike;

•	 Efektet potenciale të dëmshme ndaj fëmijëve 
viktima të abuzimit seksual nga përsëritja e 
deklaratave në institucione të ndryshme;

•	 Kohëzgjatja e procedurës nga momenti i 
zbulimit të veprës së abuzimit seksual deri në 
përfundimin e procesit gjyqësor dhe efektet 
potenciale negative nga zgjatja e madhe e tra-
jtimit/shërimit të fëmijëve viktima.

Konstatimet e hulumtimit që janë dhënë më poshtë 
i referohen zbatimit të principeve themelore të 
procedurës gjyqësore, përfshirë edhe përvojën e 
opinionit në sallën e gjykatës dhe ekspozenë go-
jore të dëshmive nga dëshmitarët59.

a. Prania e opinionit në gjykatë 

Principi i zhvillimit publik të seancave kryesore 
do të thotë se ka mundësi që një numër i madh 
qytetarëve të rritur të marrin pjesë në seanca kur 
i padituri është i rritur. Ekzistojnë disa përjashtime 
nga kjo rregull dhe këto përjashtime janë dhënë 
në mënyrë konkrete në ligj. Nga pikëpamja e këtij 
hulumtimi, baza relevante për mënjanimin e pra-
nisë në gjykatë është mënjanimi për shkak të 
mbrojtjes së moralit ose për shkak të mbrojtjes 
së jetës personale dhe intime të të paditurit, të 
dëshmitarëve ose viktimave. 

Ligji nuk ka një rregull për mënjanimin e dety-
rueshëm të publikut nga gjykimi në rastet e abuz-
imit seksual të fëmijëve; ato vendime janë e drejte 
diskrete e Këshillit Gjyqësor. Sipas analizës sonë 
të proceseve gjyqësore për abuzimin seksual të 
fëmijëve, prania publike është e lejuar në 60% të 
rasteve të tilla. 

Përveç kësaj, ekzistojnë përcaktime ligjore që le-
jojnë mënjanimin e publikut nga seanca kryesore 
kur në cilësi të dëshmitarit merren në pyetje fëmijë 
më të rinj se 14 vjeç60. Në raport me mënjanimin 
e publikut kur në seancën gjyqësore jep deklaratë 
fëmija viktimë që është më i ri se 18 vjeç, në 60% 
të rasteve të analizuara nuk ka pasur mënjanime të 
publikut. Madje edhe për fëmijët e moshës nën 14 
vjeç është e lejuar qasja e publikut në gjykatë në 

më shumë se gjysmën e rasteve (58%). 

b. Paraqitja gojore e dëshmive të dëshmitarëve

Principi i paraqitjes gojore të dëshmive nga dësh-
mitarët me të cilat udhëhiqet seanca kryesore 
nënkupton se të gjitha dëshmitë do të paraqiten 
në mënyrë gojore në gjykatë dhe, në bazë të kësaj, 
gjyqi do të marrë vendim. 

Në kontekst të këtij hulumtimi patjetër duhet t’i 
kushtohet vëmendje e veçantë mundësisë për 
përjashtime në raport me dhënien e deklaratave 
nga fëmijët viktima të abuzimi seksual në seancat 
gjyqësore. Kjo është veçmas e rëndësishme duke 
e pasur parasysh se ligjet aktuale nuk e ndalojnë 
paraqitjen e deklaratave të përsëritura ose leximin 
e deklaratave që janë dhënë në fazat e mëparshme 
të hetimit. 

Vendimet e analizuara gjyqësore flasin se ekziston 
një përqindje relativisht e lartë e fëmijëve viktima 
të abuzimit seksual që janë paraqitur dhe kanë 
dhënë deklarata personalisht në seancën kryesore 
të procedurës së tyre gjatë periudhës së analizuar. 
Në 61% të rasteve fëmija viktimë është kërkuar 
të paraqesë dëshmi personalisht se paku një herë 
gjatë seancës kryesore. Ndoshta është për t’u 
befasuar që kjo shkallë mbetet në nivelin e ng-
jashëm. Nga katër fëmijë është kërkuar të paraqe-
sin dëshmi gojore më shumë se një herë gjatë 
seancës gjyqësore. Në 25.5% (50) të rasteve 
deklarata e dhënë gjatë hetimeve është lexuar dhe 
është pranuar, ndërsa në 7% të rasteve viktima 
nuk është dëgjuar aspak. 

c. Kohëzgjatja e procedurave me fëmijë viktima 
të abuzimit seksual

Gjatë vlerësimit të mbrojtjes që u mundësohet 
fëmijëve viktima të abuzimit seksual me rëndësi 
është të analizohet kohëzgjatja e përgjithshme e 
procedurës, duke filluar nga kontakti i parë i fëmi-
jës me sistemin juridik pasi është zbuluar abuzimi 
seksual e deri në vendimin përfundimtar gjyqësor. 

Ashtu siç ishte theksuar në kufizimet e këtij hu-
lumtimi (Kapitulli 2), fazat e para të procedurave 

Tabela 10:  Numri i deklaratave të dhëna nga fëmijët viktima të abuzimit seksual 

Numri i deklaratave të dhëna nga fëmijët viktima 0–6 7–9 10–13 14–15 16–17 Nuk ka 
të dhëna Gjithsej %

Deklaratë e dhënë gjatë kohës së procedurës së hetimit 0 7 25 12 1 5 50 25.5
Një herë 0 12 61 30 1 16 120 61
Dy herë 0 0 0 2 0 0 2 1
Më shumë se dy herë 0 0 0 1 0 1 2 1
Nuk është dëgjuar 2 1 2 6 1 1 13 7
Nuk ka të dhëna 0 1 2 3 0 1 7 4
Vendim gjyqësor pa dëgjimin kryesor 0 0 1 1 0 0 2 1
Gjithsej 2 21 91 55 3 24 196 100%
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në rast të abuzimit seksual të  fëmijëve ishin të 
pamjaftueshme. Kjo do të thotë se kishte mundësi 
të analizohen vetëm të dhënat e siguruara në ven-
dimet gjyqësore, përkatësisht informacionet për 
kohëzgjatjen e procedurës vetëm nga momenti i 
aktpadisë deri në vendimin përfundimtar gjyqësor. 

•	 52% e vendimeve gjyqësore të abuzimit sek-
sual të fëmijëve kanë përfunduar me vendim 
gjyqësor në afat prej 4 muajsh nga momenti i 
aktpadisë.

•	 20% e procedurave gjyqësore janë zgjatur më 
shumë se 12 muaj, që natyrisht është shkak 
për t’u brengosur në raport me interesat e 
fëmijëve viktima të abuzimit seksual. 

ç. Paraburgimi i të akuzuarve në rastet e abuzimit 
seksual të fëmijëve 

Ligjësia penale në vend nuk ka përcaktuar rregulla 
të paraburgimit të detyrueshëm të të akuzuarve. 
Nëse paraburgimi konsiderohet si masë për ta sig-
uruar praninë e të pandehurit dhe për ta siguruar 
suksesin e procedurës penale, siç përcaktohet në 
nenin 184 të Ligjit për procedurën penale, në kon-
tekst të hulumtimit, analiza e masës së parabur-
gimit është për arsye se: i) i pandehuri mund të 
ndërhyjë në hetime duke u bërë presion dësh-
mitarëve, të pandehurve të tjerë ose ndihmësve 
dhe bashkëfajtorëve dhe ii) i pandehuri mund ta 
përsërisë krimin ose të vazhdojë ta kryejë atë për 
çka parimisht është akuzuar. 

Analiza e vendimeve gjyqësore për abuzimin sek-
sual të fëmijëve (gjatë vetë procedurës gjyqësore) 

tregon se të akuzuarit mund të mbrohen në liri në 
63% të rasteve. Në 58% të rasteve i akuzuari as-
pak nuk është paraburgosur, ndërsa në 5% të ras-
teve i akuzuari është liruar nga paraburgimi para 
se të merret vendimi përfundimtar gjyqësor. 

Në kontekst të konstatimeve nga hulumtimi jonë 
për raportin viktimë-autor i krimit, në 86% të ras-
teve që kanë përfunduar me dënim autorëte krimit 
e kanë njohur viktimën, madje në 17% të rasteve 
autorëve të krimit kanë qenë nga familja e ngushtë 
e viktimës (p.sh.: baba ose njerk).

Më tej, nëse shqyrtohet përdorimi i masës parabur-
gim në raport me marrëdhëniet tipike viktimë-autor 
i krimit në veprën më të shpeshtë të abuzimit sek-
sual të fëmijëve, përkatësisht Sulm seksual ndaj 
të miturit më të ri se 14 vjeç, është dëshpërues 
fakti se për 42% e autorëve të krimeve të tilla nuk 
është zbatuar aspak masa e paraburgimit. Nëse në 
këtë numër shtohet edhe përqindja e të akuzuarve 
që janë lëshuar nga paraburgimi para marrjes së 
vendimit gjyqësor, përqindja e të akuzuarve për 
vepër penale Sulm seksual ndaj të miturit më të 
ri se 14 vjeç, që nuk janë paraburgosur, shkon 
deri në 51.5%

d. Mbrojtja e veçantë në procedurën e fëmijëve 
dëshmitarë që janë viktima të abuzimit seksual 

Meqë në 63% të procedurave gjyqësore të anali-
zuara fëmijët viktima të abuzimit seksual kanë 
dhënë deklarata para fillimit të seancave kryesore, 
çështja e mbrojtjes së veçantë të fëmijëve dësh-
mitarë meriton kujdes të veçantë. Ndryshimet lig-

Kohëzgjatja e procedurave gjyqësore

deri në 1 muaj 1–2 muaj 2–4 muaj 4–6 muaj 6–9 muaj 9–12 muaj mbi 12 muaj nuk ka të 
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Grafiku 18: Kohëzgjatja e procedurave me fëmijët viktima të abuzimit seksual: nga fillimi i aktpadisë e deri në vendimin 
përfundimtar gjyqësor 
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jore të vitit 2008 mundësojnë mbrojtje më të mirë 
në procedurën gjyqësore për fëmijët viktima61. 
Tash fëmija ka të drejtë të japë deklarata dhe të 
japë përgjigje jashtë gjykatës dhe në mungesë të 
palëve të tjera, përmes incizimeve audio dhe vid-
eo, që pastaj mund të shfrytëzohen si dëshmi në 
procedurë. Megjithatë, ka kaluar shumë pak kohë 
nga krijimi i atyre masave dhe kjo nuk mjafton për 
analizë. 

Parimet juridike janë të detyrueshme për të vepru-
ar me kujdes kur bisedohet me fëmijën viktimë të 
veprës penale. Sipas vlerësimit të Këshillit Gjyqë-
sor, marrja në pyetje mund të bëhet me ndihmën 
e pedagogut ose të personit profesional. Në këtë 
kuptim është analizuar prania e personave kompe-
tentë profesionalë nga QPS-të, gjithë kjo si pjesë e 
sistemit për mbrojtjen dhe mbështetjen e fëmijëve 
viktima. Në bazë të vendimeve gjyqësore të anali-
zuara, është evidentuar prania e përfaqësuesve të 
QPS-ve në seancën kryesore gjyqësore vetëm në 
23.5% të rasteve. Në 74.5% të rasteve nuk ekzis-

tojnë dëshmi të pranisë së QPS-ve në seancën 
kryesore. Më tej, gjatë gjykimit të veprave penale 
që kanë të bëjnë me abuzimin seksual të fëmijëve, 
gjyqi ka evidentuar kërkesa për qasje dhe opin-
ione profesionale nga QPS-të në vetëm 32% të 
rasteve. 

Vetëm në 7% të rasteve përfaqësuesit e QPS-ve 
kanë qenë të pranishëm për të dhënë mbështetje për 
fëmijën dhe për të vepruar si persona kompetentë, 
duke i shtruar pyetje fëmijës ose duke i ndihmuar 
fëmijës në çfarëdo cilësie tjetër. Grafiku 19 jep një 
pasqyrë të pranisë së evidentuar dhe rolit të QPS-
ve në rastet e abuzimit seksual të fëmijëve. 

Konstatimet nga hulumtim tregojnë se një numër i 
madh i fëmijëve viktima të abuzimit seksual që janë 
paraqitur si dëshmitarë në gjykatë gjatë periudhës 
së analizuar janë trajtuar me parimet e njëjta si 
personat e rritur sipas Ligjit të procedurës penale. 
Në disa raste janë bërë disa përjashtime të kufi-
zuara, por gjykatësit nuk kanë pasur kurrfarë dety-

Tabela 11: Raporti autor i krimit – viktimë i rasteve të paraburgimit për vepër Sulm seksual ndaj të miturit më të ri se 14 vjeç

Raporti ndërmjet autorit të sulmit 
seksual dhe fëmijës viktimë 

I akuzuar i paraburgosur gjatë kohës së procedurës gjyqësore deri në vendimin gjyqësor

Po Jo I liruar para marrjes së 
vendimit gjyqësor Gjithsej

Baba 2 4 1 7
Njerk 1 0 0 1
Farefis tjetër 5 2 1 8
Mik familjar 13 8 1 22
Fqinj 13 7 5 25
I njohur nga shkolla 2 1 0 3
Lidhje dashurie 0 10 1 11
Tjetër 4 6 0 10
Person i panjohur 8 3 0 11
Nuk ka të dhëna 0 1 0 1
Gjithsej 48 42 9 99
% 48.5% 42.5% 9% 100%

75%
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4%
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2%
2%1%  Tutor 2%

 Person profesional për përkrahjen e fëmijës 1%

 Person profesional përmes të cilit shtrohen pyetje 2%

 Person profesional që ofron qasje dhe mendim profesional 11%

 Person profesional në cilësi të dëshmitarit 4%

 Tjetër (vendim gjyqësor pa seancë kryesore) 1%

 Në disa funksione 4%

 Nuk ka marrë pjesë përfaqësues i QPS-ve 0%

 Nuk ka të dhëna për praninë e përfaqësuesit të QPS-së 75%

Grafiku 19: Cilësia e pjesëmarrjes së përfaqësuesve të QPS-ve në procedurat gjyqësore të abuzimit seksual të fëmijëve



50

rimi konkret që të sigurojnë mbrojtjen e veçantë 
gjatë procedurës speciale për fëmijët viktima që 
paraqiten si dëshmitarë në procedurën penale. 
Rregullorja e re për marrjen në pyetje të fëmijëve 
në hapësirë të veçantë pa praninë e palëve, me 
përdorim të pajisjeve audio, video ose me përdorim 
të pajisjeve teknike (video-konferencë ose formë 
tjetër të video-lidhjes), e miratuar në vitin 2008, 
do të jetë në përdorim për të gjithë kur gjykatat do 
të fitojnë resurse materiale dhe teknike, që janë të 
nevojshme për implementimin e tyre. Mungesa e 
këtyre resurseve mund të jetë njëra nga arsyet për 
zbatimin e kufizuar të kësaj dispozite të re.

dh. Politika e shqiptimit të dënimeve 

Njëra nga mënyrat e studimit të ndryshimeve në 
politikën ndëshkimore ndaj autorëve të të abuz-
imit seksual të fëmijëve është përmes vlerësimit të 
sanksioneve të ndryshme të shqiptuara për llojet e 
ndryshme të veprave penale që kanë të bëjnë me 
abuzimin seksual të fëmijëve. Tabela 12 i paraqet 
dënimet e shqiptuara për 231 persona te gjykuar 
në rastet e abuzimit seksual të fëmijëve. 

Konstatimet e hulumtimi të vendimeve gjyqësore 
të personave të gjykuar për abuzim seksual të 
fëmijëve flasin se në 32% të rasteve janë shqip-
tuar dënime me kusht. 

•	 Për veprën penale Sulm seksual ndaj fëmijës 
nën 14 vjeç është shqiptuar dënim me kusht 
në 20% të rasteve. Sipas ligjësisë aktuale, 
dënimi i përcaktuar është së paku 8 vite burg. 
Në fillim të hulumtimit, vendimi gjyqësor ishte 
prej 1 deri në 10 vjet burg dhe në disa raste ai 
ishte dënim edhe më i rreptë. 

•	 Për veprën penale Dhunim, dënimi me kusht 
ishte shqiptuar në 16.5% të rasteve. Sanksi-
oni i shqiptuar nëse ka pasur marrëdhënie sek-
suale është prej 3 deri në 10 vite burg, ndë rsa 
nëse incidenti ka qenë vetëm ndonjë lloj i sul-

mit seksual, sanksioni i shqiptuar ka qenë prej 
3 muaj deri në 3 vite burg. 

•	 Për veprën penalë Jetë jashtëmartesore me 
fëmijë të moshës prej 14 deri në 16 vjeç, 
dënimi me kusht ishte shqiptuar në 78.5% të 
rasteve. Sanksioni i shqiptuar ka qenë prej 3 
muaj deri në 3 vite burg, 

Gjatë shqyrtimit të mbrojtjes së fëmijëve viktima 
të abuzimit seksual në raport me politikën ndësh-
kimore patjetër duhet të studiohen rregullat pro-
cedurale për shqiptimin dhe zvogëlimin e dëni-
meve. Këtu në veçanti duet të theksohen bazat 
për zvogëlimin e dënimeve, përkatësisht shqiptimi 
i dënimeve nën kufirin e përcaktuar ligjor, në ras-
tet kur gjyqi do të konstatojë se ka rrethana të 
veçanta lehtësuese që flasin se qëllimi i dënim-
it do të mund të arrihej edhe me dënim më të 
vogël. Këtu duhet të kihen parasysh edhe kufijtë e 
përcaktuar ligjorë për zvogëlimin e dënimeve. 

Më poshtë janë dhënë fragmente nga vendimet 
gjyqësore që flasin se disa gjykata i zbatojnë rre-
gu llat procedurale për shqiptimin e dënimeve, por 
po ashtu del në sipërfaqe edhe sjellja e mirë para-
prake e të akuzuarit, që shkon në favor të dëmit 
emocional dhe psikologjik që ia ka shkaktuar fëmi-
jës 

Që të krijohet pasqyrë me qartë në raport me 
sanksionet e shqiptuara për vepra penale që janë 
lidhura me abuzimin seksual të fëmijëve në periud-
hën e studiuar, duhet të analizohen marrëdhëniet 
e ndërsjella ndërmjet veprave penale, dënimeve të 
parashikuara me ligj për ato vepra dhe dënime ve të 
shqiptuara realisht. Tabela 13 i paraqet dënimet e 
shqiptuara për 231 persona të gjykuar. Aty mund 
të shihet edhe marrëdhënia e ndërsjellë ndërmjet 
vitit të vendimit gjyqësor dhe dënimit të shqiptuar. 

•	 Sa i takon veprës penale Sulm seksual ndaj 
fëmijës me të ri se 14 vjeç, nuk mund të nx-
irret përfundim se ka ndryshime në politikën 

Tabela 12: Dënimet për vepra penale për abuzim seksual të fëmijëve 
Lloji i dënimit

Vepra penale Dënimi me kusht Dënimi me para Burg Tjetër Gjithsej
Sulmi seksual 20 0 73 6 99
Dhunimi 5 0 25 0 30
Sulmi seksual ndaj një personi të pafuqishëm 1 1 6 0 8
Vardisja me abuzim 0 0 2 0 2
Kënaqja e pasioneve seksuale 1 3 4 0 8
Ndërmjetësimi në prostitucion 0 0 7 0 7
Nxitja dhe mundësimi i veprimeve seksuale 1 0 5 0 6
Paraqitja e materialit pornografik 0 0 1 0 1
Incesti 1 0 8 0 9
Jeta jashtëmartesore me të mitur 44 6 6 0 56
Tregtia me fëmijë 0 0 4 1 5
Të gjitha grupet 73 10 141 7 231
Gjithsej  % 32% 4% 61% 3% 100%
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ndëshkimore të shqiptimit të dënimeve me 
kusht si rezultat i ashpërsimit të dënimeve. 
Dënimi me kusht shqiptohet si dënim gjatë 
gjithë periudhës së analizuar, edhe pse në vitin 
2007 vërehet zvogëlim i numrit të këtyre sank-
sioneve. Gjatë gjithë periudhës së analizuar, 
26% të autorëve të krimeve u janë shqiptuar 
dënime pa burg për vepër penale Sulm sek-
sual. Megjithatë, në vitin 2007, 2008 dhe në 
6 muajt e parë të vitit 2009 rritet numri i au-
torëve që kanë marrë dënime me burg. Shka-
lla e përgjithshme e dënimeve me burg është 
74%, me shkallë 95% në vitin 2007, 7% në 
vitin 2008 dhe 77% në gjashtë muajt e parë 
të vitit 2009. 

•	 Sa i takon veprës Jetë në bashkësi jashtë-
martesore, dënimi me kusht si sanksion domi-
non gjatë gjithë periudhës së analizuar.  

Për ta kuptuar në mënyrë më gjithëpërfshirëse 

politikën ndëshkimore gjatë zhvillimit të dënimit 
të shqiptuar, duhet të përcaktohet marrëdhënia 
e ndërsjellë ndërmjet dënimit me burg dhe ve-
prës së kryer penale, si dhe vitit të shpalljes së 
vendimit gjyqësor. 

Nga Tabela 14, që është dhënë më poshtë, mund 
të nxirren këto përfundime:

•	 Gjatë periudhës së analizuar, 42% e dënimeve 
me burg të shqiptuara për vepër Sulm seksual 
kanë qenë më të vogla se dy vite dhe vetëm 
27% mbi pesë vite. Në vitin 2008 dhe në gjys-
mën e parë të vitit 2009, 48% e autorëve të 
veprave që janë gjykuar me burg janë dënuar 
me më shumë se pesë vite, ndërsa në vitet 
2004, 2005, 2006 dhe 2007 vetëm 16% e 
dënimeve me burg kanë qenë mbi pesë vite. 
Dënimi i përcaktuar për sulm seksual ndaj fëm-
ijës më të ri se 14 vjeç në fillim të periudhës së 

FRAGMENTE NGA VENDIMET GJyQËSORE

Vepra penale: Sulm seksual ndaj fëmijës, neni 188, paragrafi 1, 
Viktima 13 vjeç e 10 muaj
Viti i dënimit gjyqësor: 2006

“Gjatë përcaktimit të dënimit gjykata i kishte parasysh të gjitha rrethanat e përcaktuara me nenin 
39 të LP, më saktë shkallën e përgjegjësisë penale, sepse vepra është kryer për arsye se e dëmtuara 
ka ardhur vetë te ai, vetë i është ofruar, ajo ka kërkuar të qëndrojë te ai, andaj për shkak dashurisë 
së madhe i akuzuari ka pranuar, po ashtu ajo që i akuzuari është i padënuar deri tash dhe është 
autor shembullor, shkalla e arsimimit të tij, si dhe ajo që ai nuk e ka ditur se nuk është e lejuar 
dashuri me fëmijë, sepse te popullata rome ai e dinte se kishte shumë raste të personave të rritur 
që jetonin në bashkësi martesore edhe pse nuk i kanë 14 vjeç, Gjykata në bazë të të gjitha këtyre 
rrethanave zbuloi se ekzistojnë rrethana veçanërisht lehtësuese që flasin se edhe me zbutjen e 
dënimit do të arrihet qëllimi i dënimit, ashtu që Gjykata përcaktoi dënim nën minimumin ligjor, 
të cilin dënim e kushtëzoi në pajtim me nenin 49 dhe 50 të LP, me çka Gjykata do të vlerësojë 
se edhe me këtë dënim të shqiptuar do të arrihet qëllimi i dënimit, si në planin e parandalimit të 
përgjithshëm, ashtu edhe në planin e parandalimit special.”   

Vepra penale: Incest, 
Mosha e viktimës 13 vjeç
Viti i dënimit gjyqësor Sanksioni: Dënimi me kusht, në 2006 

“Nga rrethanat lehtësuese Gjykata e vlerësoi qëndrimin shembullor të akuzuarit në seancën kryesore 
gjyqësore, faktin që kundër tij nuk zhvillohet procedurë tjetër penale, gjendjen e tij materiale të 
dobët, faktin që është prind i dy fëmijëve të mitur dhe faktin se ngjarja është paraqitur pas 3 viteve, 
përkatësisht në vitin 2005, ndërsa ka ndodhur në vitin 2003, ndërsa nga rrethanat vështirësuese 
Gjykata e vlerësoi përgjegjësinë penale të të akuzuarit dhe rrezikun shoqëror nga vepra e kryer 
penale. 
Duke i vlerësuar rrethanat lehtësuese dhe vështirësuese, Gjykata konsideron se në rastin konkret 
me masën e shqiptuar alternative – dënim me kusht i të akuzuarit me çka atij i shqiptohet dënim 
me burg prej 2 viteve, dënim i cili nuk do të mbahen nëse i akuzuari në afat prej 4 vitesh nuk bën 
ndonjë vepër tjetër penale, duke konsideruar se mbrojtja juridike penale do të realizohet dhe mund 
të pritet që vetëm tërheqja e vërejtjes me kërcënimin për dënim do të ndikojë mjaft ndaj tij që në 
të ardhmen të mos bëjë kurrfarë veprash të këtilla ose të ngjashme penale.”
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analizuar është një deri në dhjetë vite burg, me 
ashpërsimin e dënimit më vonë62. Vendimet 
gjyqësore të analizuara për personat e gjykuar 
për sulm seksual tregojnë se dënimet me burg 
mbi dy vite shqiptohet në gjashtë muajt e parë 
të vitit 2009 dhe dënimi me burg prej 5-10 
viteve është dominues. Dënimi me burg prej 
2 deri në 5 vite është dominues në vitin 2007 
dhe në vitin 2005, por nëse analizohet shtrirja 
e dënimeve deri në 3 vite, mund të përfun-
dohet shumica e dënimeve me burg në këtë 
periudhë janë nga 2 vite. 

•	 Nga vendimet e analizuara gjyqësore për per-
sonat e gjykuar për vepër penale Dhunim 
mund thuhet se duke filluar nga viti 2008 
shqiptohen dënime me burg më të gjata se 
5 vite. Vetëm një e treta e këtyre autorëve 
të veprave penale (32%) janë gjykuar me më 
shumë se pesë vite burg, ndërsa të tria dën-
imet mbi dhjetë vite burg janë shqiptuar në 
vitet 2008 dhe 2009. Dënimi i parashikuar në 
rastet e marrëdhënies seksuale është dënim 
me burg prej 3 deri në 10 vite, ndërsa nëse 
incidenti ka qenë i kufizuar në ndonjë lloj tjetër 
të sulmit seksual, dënimi i parashikuar është 

3 muaj deri në 3 vite burg. Për veprën Jetë 
në bashkësi jashtëmartesore me person të 
mitur dominonte forma e dënimit me kusht 
gjatë gjithë periudhës së analizuar, me vetëm 
6 autorë krimi të gjykuar me dënime me burg 
(11%). Duke filluar nga viti 2007, fillojnë të 
shqiptohet dënime me burg deri në 3 muaj, 
ndërsa më parë nuk kishte dënim efektiv për 
këtë vepër penale. Të gjitha këto dënime ishin 
shqiptuar në vitet 2007 dhe 2008 dhe në 
gjashtë muajt e parë të vitit 2009. Një dënim 
i shqiptuar në vitin 2009 është një deri në dy 
vite, ndërsa pesë vendimet e tjera janë më pak 
se tre muaj burg. Dënimi i parashikuar për këtë 
lloj të veprës penale është prej 3 muaj deri në 
3 vite burg63.  

•	 Sipas analizës sonë të vendimeve gjyqësore, 
dënimet më shpesh të shqiptuara me burg për 
autorët e veprave që kanë lidhje me abuzimin 
seksual të fëmijëve janë me kohëzgjatje deri 
në një vit. Dënime të shkurtra deri në 1 vit 
janë shqiptuar në 28% nga të gjitha rastet në 
të cilat janë shqiptuar dënime me burg; dën-
ime prej 1-2 vite janë shqiptuar në 20% të 
rasteve; dënime prej 2-5 vite janë shqiptuar në 

Tabela 13: Vepra penale sipas dënimeve të shqiptuara për vite

Dënim me kusht Dënim me para Burg Tjetër Gjithsej

Sulm seksual
2004 4 0 4 0 8
2005 7 0 12 1 20
2006 5 0 12 0 17
2007 1 0 20 0 21
2008 3 0 18 3 24
6m. 2009 0 0 7 2 9
Gjithsej 20 0 73 6 99

Dhunim
2004 0 0 2 0 2
2005 1 0 3 0 4
2006 4 0 6 0 10
2007 0 0 2 0 2
2008 0 0 8 0 8
6m. 2009 0 0 4 0 4
Gjithsej 5 0 25 0 30

Incest
2004 0 0 1 0 1
2005 0 0 0 0 0
2006 0 0 1 0 1
2007 1 0 2 0 3
2008 0 0 0 0 0
6m. 2009 0 0 2 0 2
Tjetër 0 0 2 0 2
Gjithsej 1 0 8 0 9

Jetë jashtëmartesore 
2004 5 1 0 0 6
2005 14 2 0 0 16
2006 4 2 0 0 6
2007 7 1 1 0 9
2008 11 0 3 0 14
6m. 2009 3 0 2 0 5
Gjithsej 44 5 6     0 56



53Analiza e gjendjes: Abuzimi seksual i fëmijëve

25.5% të rasteve; dënime prej 5-10 vite janë 
shqiptuar në 17% të rasteve, ndërsa në 10% 
të rasteve dënimi i shqiptuar me burg ka qenë 
më i gjatë se 10 vite. 

II. PROCEDURAT E QENDRËS SË 
PUNËS SOCIALE

Qendra e Punës Sociale (QPS) ka detyrë ligjore të 
ndërmarrë masa për mbrojtjen personale të të dre-
jtave dhe interesave të fëmijëve. Në analizën tonë 
e kemi përfshirë procedurën e QPS-së dhe bash-
këpunimin me policinë gjatë trajtimit të fëmijëve 
viktima të abuzimit seksual.

Gjatë analizës së punës së QPS-së me rëndësi 
është të përcaktohen mekanizmat aktivizues, të 

cilët i përfshijnë aktivitetet e QPS-së. Konstati-
met e fituara nga analiza e dosjeve, që i kishim në 
dispozicion lidhur me fëmijët viktima të abuzimit 
seksual tregojnë se në 82.5% të rasteve të anali-
zuara, QPS-ja ka ndërmarrë masa pas njoftimit 
nga policia. Është plotësisht e qartë se përqindja 
e rasteve të informacioneve të marra nga shkol-
lat dhe nga personat që përkujdesen për fëmijët  
(prindërit, kujdestarët etj.) është shumë e vogël, 
gjegjësisht 1% të informacioneve merren nga 
shkollat dhe 3% nga përgjegjësit e fëmijës. 

Tabela në vijim e tregon shkallën e pjesëmarrjes së 
QPS-së në intervistat e para me fëmijët viktima të 
abuzimit seksual pas njoftimit nga policia.

Kur është marrë informacioni nga policia (83%), 
konstatimet e hulumtimit bëjnë me dije se QPS-

Tabela 14: Kohëzgjatja e dënimit më burg për vepra penale që kanë lidhje me abuzimin seksual të fëmijëve sipas llojit të veprës dhe 
vitit të vendimit gjyqësor. 
Vepër penale sipas vitit të vendimit gjyqësor 

Deri në 3 m
uaj

3 m
.deri në 1 vit

1 deri në 2 vite

2 deri në 5 vite

5 deri në 10 vite

M
ë shum

ë se 10 
vite

Pa dënim
 m

e burg

Gjithsej

Sulm seksual ndaj fëmijës më të ri se 14 vjeç
2004 0 1 1 1 1 0 4 8
2005 1 2 3 5 1 0 8 20
2006 1 1 4 3 2 1 5 17
2007 2 2 5 8 2 1 1 21
2008 1 3 3 5 3 3 6 24
Janar-qershor 2009 0 0 0 1 4 2 2 9
Tjetër 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjithsej 5 9 16 23 13 7 26 99

Dhunim 
2004 0 2 0 0 0 0 0 2
2005 0 2 1 0 0 0 1 4
2006 1 0 1 3 1 0 4 10
2007 0 0 1 1 0 0 0 2
2008 0 2 1 1 3 1 0 8
Janar-qershor 2009 0 0 0 1 1 2 0 4
Gjithsej 1 6 4 6 5 3 5 30

Jetë jashtëmartesore me të mitur 
2004 0 0 0 0 0 0 6 6
2005 0 0 0 0 0 0 16 16
2006 0 0 0 0 0 0 6 6
2007 1 0 0 0 0 0 8 9
2008 3 0 0 0 0 0 11 14
Janar-qershor 2009 1 0 1 0 0 0 3 5
Tjetër 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjithsej 5 0 1 0 0 0 50 56

Tregti më fëmijë
2004 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 1 1
2008 0 0 1 0 3 0 0 4
Janar-qershor 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
Tjetër 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjithsej 0 0 1 0 3 0 1 5
Gjithsej 14 25 28 36 24 14 90 231
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ja është përfshirë menjëherë në bisedat e para 
me fëmijët viktima të abuzimit seksual, madje me 
përqindje të lartë (71%). Nëse merret parasysh 
korniza e tanishme ligjore dhe mosekzistimi i 
detyrimit  (ligjor) për përfshirjen e QPS-së në 
intervistat e përbashkëta me fëmijët viktima të 
abuzimit seksual, kjo përqindje e lartë mund të jetë 
dëshmi e sensibilizimit të madh të policisë për të 
drejtat e fëmijëve viktima të abuzimit seksual.  

Me rëndësi shumë të madhe për fëmijët është 
mbrojtja e fëmijëve viktima të abuzimit seksual 
nga viktimizimi sekondar. Andaj ky parim duhet 
respektuar nëpër të gjitha procedurat. Njëri ndër 
të indikatorët e përmasës mbrojtëse për atë se sa 
janë të mbrojtur nga sistemi fëmijët viktima, është 
numri i deklaratave të dhëna nga fëmijët viktima 
pranë institucioneve të ndryshme.

Të dhënat e marra nga dosja e evidencës së QPS 
për fëmijët viktima të abuzimit seksual tregojnë se 
në 51% të rasteve biseda e parë e fëmijës viktimë 
është bërë bashkërisht me policinë dhe QPS-në. 
Në 26% të rasteve bisedën e parë me fëmijët e 
kanë realizuar vetëm zyrtarët e policisë, ndërsa 
përfaqësuesit e QPS-së e kanë realizuar bisedën e 
parë me fëmijët në 16% të rasteve.  

Të dhënat e hulumtimit tregojnë se pothuajse në 
gjysmën e rasteve të evidentuara me fëmijë vik-
tima të abuzimit seksual, sa paku dy herë në fazën 
e informimit dhe shpjegimit fëmijët e kanë përsëri-
tur deklaratën për ndodhinë. Kjo flet për faktin se 
mirëqenies së fëmijës gjatë procedimit të rastit 
nuk i kushtohet vëmendje, për shkak se përsëritja 
e deklaratës për abuzim seksual paraqet traumë 
për viktimën dhe për shëndetin e tij/saj psikik.   

Tabela 15: Përfshirja e QPS-së në bisedat (intervistat) e para me fëmijët viktima të abuzimit seksual

Pyetje: Në rastet e informimit nga MPB-ja, a është QPS-ja përfshirë menjëherë në intervistën fillestare?
Përqindja

1. PO 59
2. JO 24
3. nuk është raportuar nga policia 14
4. nuk ka të dhëna 3
Gjithsej 100%

Tabela 16: Bisedat e para me fëmijët viktima të abuzimit seksual 
Personat që i kanë zhvilluar bisedat e para me fëmijët viktima Përqindja
Dokumentet e përgatitura nga QPS-ja pas bisedave të zhvilluara 5
Vlerësimi i ekipit profesional i përbërë nga tre anëtarë 21
Raporti i përpiluar nga dy profesionistë 7
Vlerësimi dhe mendimi i një nëpunësi të QPS-së 9
Raporti 51
Tjetër 4
Nuk ka të dhëna 3
Gjithsej 100%

83%

1%
3%

3%
1%

7%
2%

 Policia 83%

 Shkolla 1%

 Prindi/tutori/adoptuesi 3%

 Anëatri i familjes 3%

 Vetë viktimat 1%

 Tjetër 7%

Grafiku 20: Udhëzimi i rasteve të abuzimit  seksual të fëmijëve në QPS
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Analiza e dosjeve të QPS-së tregon se në 27% të 
rasteve të abuzimit seksual të fëmijëve, dokumen-
tacioni i vetëm që përpilohet është vetë Deklarata. 
Për 43% të rasteve është përgatitur procesverbal/
raport nga një ekip i përbërë prej dy ose tre punë-
torëve profesionalë të QPS-së, ndërsa në 14% të 
rasteve procesverbalin e ka përgatitur një nëpu-
nës. 

Roli i profesionistëve të QPS-së në procedurën e 
mëtejme me lëndët që kanë të bëjnë me abuzi-
min seksual të fëmijëve mund të analizohet edhe 
përmes pjesëmarrjes së tyre, gjegjësisht deri në 
çfarë shkalle sistemi i të drejtës penale e parasheh 
nevojën për pjesëmarrje të profesionistëve të QPS-
së në drejtim të mbrojtjes së interesave të fëmijës 
viktimë gjatë procedurës ligjore. 

Në 68% të rasteve (shih Tabela 18), nuk ka të 
dhëna për pjesëmarrjen e profesionistëve në pro-
cedurën gjyqësore. 

Aktivitetet dhe masat e ndërmarra nga QPS-ja lid-
hur me abuzimin seksual të fëmijëve janë mjaft të 
rëndësishme për sa i përket mbrojtjes së përgjith-
shme të tyre.

Konstatimet e hulumtimit tregojnë se në 43.5% të 
rasteve, aktivitetet e QPS-së lidhur me incidentet 
e abuzimit seksual të fëmijëve kanë përfunduar me 
dorëzimin e dokumentacionit në polici, në gjykatë 
ose në prokurori. Vetëm në 7% të rasteve të anali-
zuara procedura e mbrojtjes së fëmijës ka vazh-
duar (d.m.th. fëmija është strehuar në institucion 
ose në familje përkujdesëse) ose fëmijës i është 
mundësuar t’i gëzojë të drejtat e mbrojtjes sociale 
në ndonjë departament tjetër të QPS-së. 

Analiza e dosjeve të QPS-së identifikoi aktivitete 
të ndryshme të implementuara nga QPS-ja për ras-
tet e fëmijëve viktima të abuzimit seksual. Poth-

uajse në 43.5% të rasteve, aktivitetet e QPS-së 
kanë të bëjnë me këshillimin e prindërve, vizitat 
e familjeve, vizitat e shkollave dhe mbikëqyrjen 
e gjendjes së fëmijës. Në rreth 13.5% të rasteve 
fëmijët viktima janë dërguar në entet e shëndetit 
mendor ose në institucion tjetër psikiatrik për 
ndihmë të mëtejme. Me përqindje të njëjtë janë 
edhe masat e shqiptuara për kujdestari, për shkak 
të marrjes ose kufizimit të së drejtës prindërore, 
gjegjësisht për shkak se masa Mbikëqyrje më e 
madhe e së drejtës prindërore është shqiptuar 
së bashku me udhëzimin për në institucion shën-
detësor. Në 6% të rasteve nuk janë marrë masa 
nga QPS-ja për shkak se prindërit kanë refuzuar të 
bashkëpunojnë.  

III. PIKËPAMJET E PROFESIONISTËVE 
– MENDIMET, PËRVOJAT DHE 
QËNDRIMET E TyRE 

Për të fituar pasqyrë të plotë dhe gjithëpërfshirëse 
për praktikat e tanishme lidhur me pengimin e 
abuzimit seksual të fëmijëve janë organizuar 
fokus-grupe me profesionistë, që kanë peshë të 
rëndësishme në përcaktimin e masave institucionale 
kundër abuzimit seksual të fëmijëve. Në kuadër të 
këtyre fokus-grupeve u përfshinë edhe punonjësit 
e sektorit të shëndetësisë, arsimit, kopshteve të 
fëmijëve, policisë dhe QPS-së. Gjithsej 25 fokus-
grupe u realizuan në Shkup, Tetovë, Manastir, 
Shtip dhe Ohër me 246 pjesëmarrës. 

Shih Aneksin 5 për shqyrtim të hollësishëm të për-
bërjes së fokus-grupeve në secilin qytet.

Qëllimi i diskutimeve në kuadër të fokus-grupeve 
ishte që të sigurohen informacione për të dhënat 
dhe përvojat momentale të pjesëmarrësve në fush-
ën e abuzimit seksual të fëmijëve, për rolet e tyre 

Tabela 17: Llojet e dokumenteve të përgatitura në QPS-të pas bisedave me fëmijët viktima të abuzimit seksual 
Dokumentet e përgatitura nga QPS-ja pas bisedave të zhvilluara Përqindja
Vlerësimi i ekipit profesional i përbërë nga tre anëtarë 29.5
Raporti i përpiluar nga dy profesionistë 13
Vlerësimi dhe mendimi i një nëpunësi të QPS-së 14
Raporti 27
Tjetër 9.5
Nuk ka të dhëna 7
Gjithsej 100%

Tabela 18: Aktivitetet e përfaqësuesve të QPS-së në procedurat penale, që përfshijnë fëmijë viktima të abuzimit seksual
Prania e përfaqësuesve të QPS-së në procedura e tjera përpos në bisedën e parë Përqindja
Intervista me prokurorin publik 2
Dëgjimi para gjykatësit hetues 8
Dëgjimi në gjykatë 1
Tre ose më shumë dëgjime gjatë procesit gjyqësor 1
Një dëgjim para gjykatësit hetues dhe një në seancën kryesore gjyqësore 18
Tjetër 2
Nuk ka të dhëna 68
Gjithsej 100%
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në sistemin e mbrojtjes, si dhe të merren opinionet 
e tyre profesionale për atë sesi funksionon siste-
mi, ku dhe si të shtrohen problemet ose pengesat 
me të cilat ata ballafaqohen gjatë punës me fëmi-
jët viktima. (shih Aneksin 3, Skenari për diskutim 
në fokus-grupe) 

Fokus-grupet përbëheshin nga 5-14 pjesëmarrës të 
zgjedhur në bazë të këtyre kritereve: a) profesion-
istë të angazhuar në sferat relevante për hulumtim 
dhe në bazë të b) vullnetit dhe gatishmërisë për të 
marrë pjesë në diskutime. (në Aneksin 4, konstati-
met e marra nga fokus-gupet janë ekspozuar në 
tabela dhe janë organizuar sipas temave të disku-
timit me secilin grup të profesionistëve). 

Përderisa diskutimet e fokus-grupeve mblodhën 
informacione për njohjen e dispozitave dhe qën-
drimin e punonjësve të QPS-së, si dhe për raporti-
min dhe dërgimin e lëndëve të abuzimit seksual të 
fëmijëve, ato nuk ofronin analizë më qenësore për 
kapacitetet e institucioneve relevante. Sidoqoftë 
konstatimet e hulumtimeve të tjera relevante, siç 
ishin: Vlerësimi i sistemit për mbrojtjen e fëmijëve 
2007, UNICEF SITAN 2008, Analiza komparative 
e legjislacionit të Republikës së Maqedonisë dhe 
Konventa për të Drejtat e Fëmijës 2010, vërteto-
jnë se QPS-ja ka zvogëlim serioz të resurseve dhe 
numër të vogël të punëtorëve. Nga kjo mund të 
përfundojmë se akoma duhet të zhvillohen stan-
dardet përkatëse dhe procedurat disiplinore, ndo-
nëse edhe mekanizmat për përgjegjësi janë ende 
të dobëta. Sistemet për përcjelljen e cilësisë së 
shërbimeve për mbrojtje sociale në masë të madhe 
janë joadekuate. Prandaj ka nevojë për mekanizma 
që do të sigurojnë cilësinë, të cilët me kohë do të 
mundësojnë që QPS-ja të ofrojë shërbime efikase 
dhe jodiskriminuese për sigurim social 

Konkluzionet e përgjithshme që ishin fryt i diskuti-
mit të pjesëmarrësve në fokus-grupe:

•	 Abuzimi seksual i fëmijëve ka ekzistuar gjithnjë, 
mirëpo kohëve të fundit është zmadhuar 
numri i rasteve të paraqitura që do të mund 
të jetë rezultat i mbulimit medial të rasteve 
të caktuara dhe fushatave të mediumeve të 

organizuara nga OJQ-të. Mediat mund të kenë 
ndikim pozitiv dhe negativ:

1. Ndikimi pozitiv i mediumeve ka të bëjë me 
potencimin e problemit të abuzimit seksual 
të fëmijëve, ndryshimin e perceptimit të 
popullatës dhe rritjen e vetëdijes publike 
për këtë dukuri, me çka nxitet njohja dhe 
raportimi më i mirë. 

2. Ndikimi negativ i mediumeve ka të bëjë 
me paraqitjen senzacionale të rasteve të 
abuzimit seksual të fëmijëve, stigmatiz-
imin e viktimave të prezantuara, viktimiz-
imin e tyre sekondar dhe mungesën e 
infor ma cioneve në media për politikën 
ndëshkuese, që do të mund ta zvogëlonte 
efektin e shmangies së politikave të tilla 
ndaj autorëve potencialë të abuzimeve të 
tilla të fëmijëve. 

•	 Konkluzioni i përgjithshëm dhe i përbashkët i 
të gjitha 5 grupeve të profesionistëve është 
se: a) raportimi i mediumeve duhet t’i ndjekë 
parimet rigoroze të informimit për fëmijë dhe 
kjo duhet të zbatohet përmes një sistemi të 
fuqishëm për mbikëqyrje, që ashtu të mbro-
hen interesat e fëmijëve; b) gazetarët duhet 
ta ndjekin një trajnim konkret për sa i përket 
informimit për rastet e abuzimit seksual të 
fëmijëve, sepse qëllimi i tyre duhet të jetë pre-
ventiv, e jo të nxisë senzacionalizëm.  

•	 Te të gjitha grupet e profesionistëve ende ësh-
të i kufizuar niveli i kuptimit të abuzimit sek-
sual të fëmijëve dhe i faktorëve për mbrojtjen 
e tyre. Ende nuk ka një definicion të qartë për 
rolet dhe kompetencat e secilit institucion që 
merret me rastet e abuzimit seksual të fëmi-
jëve.  

•	 Marrë në përgjithësi, hetohet një mungesë e 
konsiderueshme të udhëzimeve-rregulloreve, 
manualëve dhe doracakëve – për rregullimin e 
procedurës gjatë punës me fëmijët viktima të 
abuzimit seksual.

•	 Nuk ka protokolle të përcaktuara për rregullim-
in e bashkëpunimit unik dhe të detyrueshëm 

Tabela 19: Përfundimi i procedurave të QPS-së lidhur me rastet e abuzimit seksual të fëmijëve 
Shkalla në të cilën ka përfunduar procedura e QPS-së në rastet e abuzimit seksual të fëmijëve Përqindja
Dorëzimi i dokumentacionit në polici, prokurori ose në gjykatë 43.5
Përfundimi i gjykimit 23.5
Refuzimi i prindërve për bashkëpunim 7
Duke qenë ende aktive procedura për mbrojtjen e fëmijës 6
Këshilla e prindërve, vizita familjare, vizita e shkollave dhe mbikëqyrja e fëmijës 4
Udhëzimi i fëmijës për ndihmë psiko-sociale ose psikiatrike 3
Strehimi i fëmijës në institucion ose në familje përkujdesëse 3
Transferimi në departament tjetër të QPS-së me qëllim të realizimit të së drejtës për mbrojtje sociale 4
Pasi fëmija-viktimë të hyjë në moshën madhore 1
Nuk ka të dhëna 5
Gjithsej 100%
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të institucioneve që merren me mbrojtjen e 
fëmijëve në sferën e luftës kundër abuzimit 
seksual të fëmijëve. 

•	 Përgjithësisht, punëtorët profesionalë të in-
stitucioneve për mbrojtjen e fëmijëve, puna e 
të cilëve përfshin edhe njohje dhe identifikim 
të shenjave të abuzimit seksual të fëmijëve 
(në shëndetësi, arsim dhe kopshte), nuk i 
posedojnë aftësitë e nevojshme për dallimin 
dhe identifikimin e fëmijëve viktima të abuz-
imit seksual. 

•	 Të gjithë profesionistët, me përjashtim të 
policisë, deklaruan se frikohen nga hakmarrja 
e mundshme e personave të dyshuar dhe e 
prindërve të fëmijëve viktima të abuzimit sek-
sual, kur i raportojnë rastet e abuzimit seksual 
në institucionet përkatëse. Kjo frikë buron nga 
përvojat e kaluara, kur më parë llojet tjera të 
dhunës janë denoncuar në polici ose në QPS. 
Më konkretisht, pjesëmarrësit e theksuan nd-
jenjën e tyre të pasigurisë për shkak se të 
dhënat e tyre personale, të dhënat e personit 
që e paraqet rastin ose të punëtorit profesion-
ist që i ofron ndihmë dhe  mbështetje fëmijës 

Mbulimi më i madh medial kontribuon dhe inkurajon zbulimin 

e rasteve, mirëpo raportet e papërgjegjshme dhe sensacionale 

të mediave mund t’u shkaktojnë dëm më të madh fëmijëve 

viktima.
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viktimë, i ka në dispozicion edhe personi i dys-
huar në procedurën e mëtejme.

•	 Mungojnë trajnime konkrete në sferën e iden-
tifikimit të fëmijëve viktima të abuzimit sek-
sual, në punën me fëmijët viktima dhe në 
bashkëpunimin e ndërsjellë mes institucioneve 
të sistemit.

•	 Nuk ka strukturë të qartë organizative me 
kompetenca dhe procedura të qarta në institu-
cionet kompetente.

•	 Pjesëmarrësit konsiderojnë se duhet të sig-
urohen këshilla dhe mbështetje për të gjithë 
fëmijët viktima të abuzimit seksual, si dhe për 
familjet e tyre.

•	 Pjesëmarrësit në fokus-grupe e potencuan tra-
jtimin multidimensional në nivel vendor. Nga 
kjo doli se nuk ka pajtueshmëri të mendimeve 
lidhur me karakterin e trajtimit të tillë. Shumica 
e pjesëmarrësve në fokus-grupe konsideronin 
se ka nevojë që në QPS të krijohet një bazë e 
të dhënave (datotekë) për fëmijët viktima të 
abuzimit seksual. (Mirëpo ia vlen të theksohet 
se disa pjesëmarrës ishin skeptikë lidhur me 
kapacitetin e QPS-ve për një hap të tillë).  

•	 U arrit marrëveshje lidhur me masat e fuqizim-
it të preventivës së abuzimit seksual të fëmi-
jëve:

1. Përmes futjes së shtojcave të detyrueshme 
arsimore lidhur me abuzimin seksual të 
fëmijëve në të gjitha nivelet e arsimit dhe 
futjen e serishme të edukatës seksuale 
nëpër shkolla; 

2. Përmes rritjes së vetëdijes publike përmes 
fushatave të mediumeve;

3. Përmes reagimit të vazhdueshëm ndaj 
abuzimit seksual të fëmijëve të arrihet 
ndikim në vlerat dhe qëndrimet tradicion-
ale të bashkësive etnike, në veçanti për 
martesat në moshë të hershme te popul-
lata rome, dhe në ndryshimin e vlerave 
dhe qëndrimeve tradicionale të mbylljes 
së familjes te bashkësia etnike shqiptare. 
Në këtë mënyrë familja do të bëhet më e 
hapur, do të rritet numri i rasteve të zbu-
luara dhe do të arrihet qasje më e madhe 
në trajtimin e fëmijëve viktima të abuzimit 
seksual.

Profesionistët që morën pjesë në fokus-grupe i 
vunë në pah sfidat, të cilat duhet të tejkalohen 
përmes preventivës efikase ndaj abuzimit seksual 
të fëmijëve: 

1. Nevoja për trajnim të mëtejmë të specializuar 
në secilën fushë relevante të punës me fëmijët 
viktima të abuzimit seksual, si dhe nevoja për 
qasje multidisiplinore ndaj trajnimit;

2. Nevoja për miratimin e akteve nënligjore për 
identifikimin, udhëzimin dhe përpunimin e 
rasteve të abuzimit të fëmijëve, përfshirë edhe 
bashkëpunimin ndërinstitucional; 

3. Nevoja për përkufizimin ligjor të rolit dhe kom-
petencave të të gjitha institucioneve kur është 
fjala për rastet e fëmijëve viktima të abuzimit 
seksual; 

4. Mbrojta adekuate e integritetit personal të 
profesionistëve nga hakmarrjet dhe presionet 
e mundshme nga personat e dyshuar ose nga 
prindërit e fëmijëve. 

5. Resurset njerëzore (para së gjithash, persona 
kompetentë për punë me fëmijëve viktima të 
abuzimit seksual, në veçanti në QPS dhe poli-
ci).  

6. Kapacitetet materiale dhe teknike (hapësira 
të adaptuara për bisedë me fëmijët viktima, 
makinat, mjetet për komunikim, bazat komp-
juterike të të dhënave dhe krijimi i rrjetit të 
përbashkët të të gjitha institucioneve kompe-
tente). 

Shihni Aneksin 4 për detajet e diskutimeve të 
fokus-grupeve.
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Qendrat e punës sociale janë më 
kompetente për mbrojtjen e fëmijëve të 
lëndueshëm, mirëpo ato kanë mungesa 
serioze të resurseve dhe të personelit. 
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Konkluzione  
dhe rekomandime

Kapitulli i gjashtë

Ky studim është i pari i këtij lloji dhe fokusohet 
në manifestimin dhe dinamikën e abuzimit seksu-
al të fëmijëve në vend. Nga ky studim rezultuan 
disa konkluzione të dobishme lidhur me abuzimin 
seksual të fëmijëve, të cilat më parë nuk janë ha-
sur nëpër literaturë. Këtu konstatohet shtrirja e 
abuzimit seksual të fëmijëve, por edhe fakti se ajo 
nuk paraqitet sa duhet, gjë që haset në shume 
vende të botës. Më tej në studim janë dokumen-
tuar dhe argumentuar shumë rrethana në të cilat 
haset abuzimi seksual i fëmijëve. Më me rëndësi 
është se këtu kontekstualizohet mënyra e veprimit 
të institucioneve përkatëse për mbrojtjen e fëmi-
jëve. Mangësitë dhe modelet e deritanishme të ve-
primit paraqesin dëshmi të rëndësishme që mund 
të shfrytëzohen për krijimin dhe implementimin e 
politikave për parandalimin e politikave për veprim 
dhe strategjive për mbrojtjen e mirëqenies së fëmi-
jëve në të ardhmen. 

Njëra ndër arsyet pse u realizua ky hulumtim ishte 
brengosja gjithnjë më e madhe se në vendin tonë 
vitet e fundit është shënuar një rritje dramatike e 
numrit të veprave penale abuzim seksual të fëmi-
jëve. Të dhëna zyrtare statistikore për ndryshimet 
e shkallës së abuzimit seksual nuk ka mundësi 
të merren, për shkak se veprat e tilla penale që 
kryhen ndaj fëmijëve dhe të rriturve në raportet 
statistikore jepen bashkërisht. Nga ana tjetër, 
këto të dhëna zyrtare statistikore nuk paraqesin 
kurrfarë rritje të numrit të veprave të tilla penale 
në 20 vitet e fundit. Mirëpo, numri i rasteve të 
dokumentuara nga QPS-ja paraqet rritje në vitet e 
fundit, gjë që mund të jetë si rezultat i vetëdijes 
së opinionit publik dhe profesionistëve lidhur me 

dukurinë e abuzimit seksual të fëmijëve sesa rritje 
reale e abuzimit seksual të fëmijëve në mbarë ven-
din. Kështu me siguri do të shënohet edhe rritje 
të mëtejme të numrit të rasteve të zbuluara pasi 
të aprovohen strategji për t’u dalë në krah nevo-
jave të fëmijëve të abuzuar seksualisht, gjegjësisht 
familjeve të tyre. 

Rezultatet e hulumtimit nxisin shumë implikime 
lidhur me krijimin e politikave dhe ofrimin e shër-
bimeve, të cilat janë shpalosur në të tria pjesët 
vijuese. 

I. KORNIZA NORMATIVE DHE  
ZHVILLIMI I POLITIKAVE

Ligjet që kanë të bëjnë me abuzimin seksu-
al të fëmijëve parimisht janë mirë të hartuara. 
Megjithatë, hasen disa mangësi në ligje të cak-
tuara nga sfera e arsimit, mbrojtjes shëndetësore 
dhe punës sociale lidhur me abuzimin seksual të 
fëmijëve. Për shembull, ligjet nuk parashohin dety-
rimin e shkollave për evidentimin dhe raportimin e 
incidenteve të abuzimit të fëmijëve. Nuk ka proce-
dura të parapara kur do të angazhohej ordinanca 
mjekësore ose enti shëndetësor nëse vërtetohet 
rast i abuzimit seksual të fëmijëve. Ligji i proce-
durës penale i trajton njësoj edhe viktimat e mi-
tur edhe ata të moshës madhore, me përjashtime 
të kufizuara siç është diskrecioni i detyrueshëm 
i procedurës (e mbyllur për publikun) kur viktima 
është fëmijë. Përgjithësisht, nuk ekziston proce-
durë konkrete dhe e detyrueshme për mbrojtjen e 
fëmijëve viktima në procedurat gjyqësore. 
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Mangësia kryesore e sistemit ligjor është mosekzis-
timi i akteve nënligjore dhe udhëzimeve, siç janë: 
instruksionet, doracakët dhe manualët. Aktet nën-
ligjore do të duhej t’i përcaktojnë procedurat kur 
është fjala për fëmijët viktima. Këtu përfshihen ro-
let dhe përgjegjësitë e secilit institucion, d.m.th. 
procedura operative standarde dhe protokollet 
për udhëzim. Për shembull, Ligji për mbrojtjen so-
ciale64 i definon masat për mbrojtjen e familjeve 
dhe personave-viktima të dhunës familjare. Nga 
ana tjetër, abuzimi seksual i fëmijëve nuk është 
përfshirë në Rregulloren për implementimin dhe 
mbikëqyrjen e këtyre masave. 

Përveç kësaj që është theksuar, dallimi ndërmjet 
fëmijëve të moshës nën dhe mbi 14 vjeç nuk zba-
tohet me përpikëri në dispozitat ligjore.

Të dhënat relevante për çështjen e abuzimit sek-
sual të fëmijëve mblidhen nga burime të ndryshme 
dhe në mënyra të ndryshme. Të dhënat zyrtare 
statistikore të shtetit evidentohen vetëm në bazë 
të autorëve të veprave dhe nuk përmbajnë infor-
macione për viktimat. Kjo pamundëson krijimin e 
pasqyrës së plotë të gjendjes faktike.

Rekomandimi 1: Duhet shtuar dispozitat ekzistuese 
ligjore në lidhje me abuzimin seksual të fëmijëve 
që të mund t’iu qasemi mospërputhshmërive 
në dallimin midis fëmijëve nën dhe mbi moshën 
14-vjeçare, në mënyrë që të lehtësohet mbledhja 
dhe përcjellja e të dhënave.

Rekomandimi 2: Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale (MPPS-ja) dhe Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës (MASH-i) do të duhet të hartojnë akte 
nënligjore ose udhëzime zyrtare (instruksione, 
rregullore dhe manualë), të cilat do t’i rregullojnë 
procedurat e punës me fëmijë viktima të abuzimit 
seksual. Në këto akte do të duhet të jepen defini-
cione të qarta për rolin dhe kompetencat e secilit 
institucion që do të mund të përfshihej në pengi-
min dhe mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi seksual.  

Rekomandimi 3: Ligjet ekzistuese duhet të plotëso-
hen që ashtu të sigurohet se fëmijët viktima të 
abuzimit seksual do të gëzojnë mbrojte të domos-
doshme plotësuese në krahasim me mekanizmat 
ligjorë të parapara për viktimat e moshës madhore. 
Në veçanti duhet të sigurohet mbrojtje minimale 
ligjore për viktimat gjatë procedurave gjyqësore. 
Me këtë duhet të sigurohet që fëmijët të mos tra-
jtohet si të rritur. 

II. MBLEDHJA E TË DHËNAVE

Rekomandimi 4: Enti Shtetëror i Statistikës do të 
duhet t’i shqyrtojë ndryshimet e sistemit të evi-
dentimit të të dhënave zyrtare statistikore për 

kriminalitetin. Sistemi do të duhet të mundësojë 
identifikimin e delikteve seksuale ndaj fëmijëve. 
Në këtë mënyrë do të mundësojë që me kalimin e 
kohës të mbikëqyrjen ndryshimet. 

Rekomandimi 5: Trupi Koordinues Nacional për 
Pengimin e Abuzimit Seksual të Fëmijëve dhe Pe-
dofilisë duhet të iniciojë vendosjen e sistemit të 
standardizuar të evidentimit dhe mbledhjes së të 
dhënave në nivel shtetëror. Kjo duhet të përfshi-
het në të gjitha institucionet relevante, përkatë-
sisht në qendrat e punës sociale, në MPPS, MPB, 
MASH, MSH dhe institucionet e tjera që janë në 
kontakt me fëmijët viktima të abuzimit seksual. 

Rekomandimi 6: Në drejtim të krijimit të politikave 
ky studim i përcaktoi fushat vijuese në të cilat ka 
nevojë për hulumtim: a) numri i errët (i paregjis-
truar) i rasteve të abuzimit seksual të fëmijëve65 
dhe b) popullata rome dhe traditat e saj si faktor i 
mundshëm i rrezikut për abuzim seksual të fëmi-
jëve. 

III. VEPRIMI I INSTITUCIONEVE DHE 
ZHVILLIMI I SHËRBIMEVE

Procedurat e përshtatura për fëmijët ende nuk 
janë plotësisht të përfshira dhe të zbatuara nga 
institucionet e ndryshme që merren me fëmi-
jët viktima të abuzimit seksual. Prej kësaj buron 
nevoja e rregullimit të procedurave gjyqësore, në 
veçanti kohëzgjatja e procedurave në të cilat janë 
përfshirë fëmijët, posedimi dhe shfrytëzimi i ma-
save mbrojtëse gjatë procedurave gjyqësore, si 
dhe mbështetja profesionale dhe shërbimet që u 
ofrohen viktimave prej momentit të identifikimit e 
deri te rehabilitimi i tij/saj.  

QPS-të janë institucionet kryesore përgjegjëse për 
të punuar punë me viktimat e abuzimit seksual të 
fëmijëve dhe me familjet e tyre. Për momentin, 
QPS-ja pothuajse nuk ka fare rol në identifikimin 
e rrezikut që u kanoset fëmijëve nga analiza në 
terren, por përkundrazi kontaktet e saj me vik-
timat e abuzimit seksual fillojnë pasi t’i njoftojë 
policia për rastet. Në rastet e abuzimit seksual të 
fëmijëve, që janë analizuar në këtë hulumtim, roli 
QPS-së zakonisht kishte të bëjë me dorëzimin e 
informacioneve në polici ose në gjyq.  Gjatë punës 
sonë nuk hasëm në evidenca se punëtorët profe-
sionalë të QPS-së kanë marrë pjesë në procedura 
gjyqësore ose se i kanë ofruar fëmijës përkujdesje 
dhe mbrojtje shëndetësore, përkatësisht ndonjë 
mbështetje tjetër pas përfundimit të procesit gjy-
qësor. Evidenca (dosjet) e QPS-së nuk janë të 
menaxhuara si duhet, madje vetëm në disa raste 
viktimat janë udhëzuar nëpër agjenci tjera, si fjala 
bie, në organizata shëndetësore për këshilla psiko-
sociale. 



62

Pra, kështu shihet qartë se për momentin përf-
shirja e QPS-së në rastet e abuzimit seksual të 
fëmijëve është e kufizuar, madje as ata vetë nuk 
e konsiderojnë veten – por edhe bashkësinë dhe 
personat tjerë profesional – si prijës në mbrojtjen 
e fëmijëve nga abuzimi seksual. Përveç kësaj, janë 
të kufizuara edhe programet e QPS-së për preven-
tivë, mjekim, rehabilitim dhe reintegrim.    

Element tjetër i rëndësishëm që brengos është 
mungesa e resurseve njerëzore dhe e resurseve 
financiare, pra mungesa e personave të kualifi-
kuar dhe specializuar që do të punojnë me fëmi-
jët viktima të abuzimit seksual. Përveç kësaj, të 
pamjaftueshme janë edhe kapacitetet materiale 
dhe teknike për sigurimin e mbështetjes adekuate, 
mbrojtjes dhe kujdesit për fëmijët viktima të abuzi-
meve. Këtu është fjala për mungesën e hapësirave 
të ndara për bisedë me fëmijët viktima, mungesa e 
makinave, mungesa e mjeteve për komunikim etj.

Ekzistojnë pasqyra të gabuara dhe keqkuptime për 
abuzimin seksual të fëmijëve, gjë që ngarkohet me 
vlera dhe qëndrime tradicionale, që në të shum-
tën e rasteve janë stereotipa. Përveç kësaj, shu-
mica e informacioneve, në masë të madhe janë 
nën ndikimin e mediave, filmave dhe përvojave të 
dokumentuara nga vendet e jashtme. Këtë situatë 
të përgjithshme të kuptimit të dobët të abuzimit 
seksual të fëmijëve edhe më shumë e vështirë-
son mungesa e sensibilizimit dhe edukimit të per-
sonave profesionistë, që merrem me çështjet e 

abuzimit seksual të fëmijëve. Pjesa më e madhe e 
punëtorëve profesionistë që morën pjesë në  hu-
lumtim, më parë nuk kanë pasur kurrfarë trajnimi 
lidhur me abuzimin seksual të fëmijëve.  

Momentalisht vërehet mungesë e qasjes sistema-
tike të institucioneve përgjegjëse për pengimin 
dhe veprimin kundër abuzimit seksual të fëmijëve. 
Masat e specializuara mbrojtëse nuk aktivizohen 
kur fëmija e njeh autorin e krimit, madje ai mund 
të jetë edhe anëtar i afërt i familjes. Në fakt në 
pjesën më të madhe të vendimeve gjyqësore të 
analizuara, gjykata ka vendosur të lëshojë të pan-
dehurin gjatë zhvillimit të procedurës gjyqësore. 
Kjo mund ta vërtetojë mosnjohjen e dinamikës së 
abuzimit seksual dhe mungesën e dhembshurisë 
ndaj fëmijës viktimë.    

Pjesa më e madhe e dënimeve të shqiptuara për 
autorët e krimeve janë më të lehta sesa dënimet 
e parapara dhe japin mundësi të kuptohet se ka 
gatishmëri për gjetjen e rrethanave lehtësuese që 
të arsyetohet zvogëlimi i dënimeve. Gjatë vlerësim-
it të veprës dhe sjelljes, disa gjykata më shumë e 
kanë theksuar karakterin e mirë të autorit të krimit 
në të kaluarën, në vend se ta theksojnë lëndimin 
emocional dhe psikologjik të fëmijëve. Ndonëse 
ashpërsimi i sanksioneve për autorin e krimit të 
abuzimit seksual të fëmijëve mund të përshën-
detet nga pjesa më e madhe e popullatës, madje 
dënimet më të mëdha i zvogëlojnë mundësitë e 
drejtpërdrejta të përsëritjes së veprës së njëjtë, 

Fëmijët janë “fëmijë”, andaj kanë nevojë për mbrojtje 

të posaçme që të jenë të sigurt nga abuzimi. Ata 

gjithnjë duhet të trajtohen ndryshe nga të rriturit.
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prapëseprapë pa trajtim konkret dhe të speciali-
zuar nuk ka gjasa të mëdha për përmirësimin e 
sjelljes së tyre në plan afatgjatë.  

Rekomandimi 7: Shteti duhet të sigurojë resurse 
adekuate (financiare dhe njerëzore). Ministria e 
Punës e Politikës Sociale duhet të sigurojë pro-
grame vepruese për parandalimin, shërimin, re-
habilitimin dhe riintegrimin e të gjithë fëmijëve 
viktima të abuzimit seksual. Duhet të hartohet 
program i masave dhe aktiviteteve për mbrojtjen 
e viktimave të abuzimit seksual dhe ai duhet të 
përfshijë shërbime këshillëdhënëse, strehimore, si 
dhe qendra ditore për punë me viktimat dhe me 
prindërit e tyre.  

Rekomandimi 8: Të gjithë profesionistët që pu-
nojnë me fëmijë duhet të ndjekin trajnim elemen-
tar multidisiplinor për zbulimin dhe reagimin ndaj 
abuzimit seksual të fëmijëve, ndërsa trajnim të 
specializuar duhet të ndjekin personat që ofroj-
në intervenime të specializuara. Trajnimi gjithnjë 
duhet të hartohet për nevojat e grupit qëllimor, në 
veçanti për çështjet që kanë të bëjnë me gjininë 
dhe me grupet e lëndueshme. Profilimi etnik dhe 
stereotipat duhet të shmangen me çdo kusht.

Rekomandimi 9: Nëse sistemi për mbrojtjen e 
fëmijëve synon të bëhet efektiv, identifikimi i 
abuzimit dhe mospërfilljes duhet të ofrojë ndihmë 
dhe mbështetje adekuate për familjen dhe fëmijën. 
Të gjithë fëmijët e abuzuar seksualisht dhe familjet 
e tyre duhet të kenë qasje në shërbimet këshillëd-
hënëse dhe mbështetëse të qendrave të punës 
sociale. Të gjitha shërbimet duhet të përkojnë 
me gjininë e viktimave dhe duhet t’i vënë në pah 
specifikat e grupeve të lëndueshme. Vëmendje të 
veçantë duhet t’i kushtohet komunitetit rom. 

Rekomandimi 10: Ministria e Punës e Politikës So-
ciale duhet ta përpilojë një Rregullore për mënyrën 
e mbledhjes së të dhënave dhe ruajtjes së dos-
jeve për fëmijët viktima të abuzimit seksual. Të 
gjitha rastet e abuzimit seksual të fëmijëve duhet 
të ruhen sipas një modeli të përbashkët.   

Rekomandimi 11: Ministria e Punës e Politikës So-
ciale duhet t’i rishqyrtojë shërbimet ekzistuese, 
përfshirë edhe shërbimet e ofruara nga OJQ-të, 
me qëllim që t’i përcaktojë personat (organizatat), 
që mund të ofrojnë ndihmë përkatëse me trajnim 
plotësues dhe me mbështetje. Më tej mund të je-
pen propozime për zhvillimin e shërbimeve të spe-
cializuara, posaçërisht brenda rajoneve (të përfshi-
hen shërbimet për shëndetësi mendore, terapi për 
fëmijët e abuzuar dhe për fëmijët që kanë kryer 
abuzime seksuale). Po ashtu duhet të ofrohen 
shërbime plotësuese edhe për prindërit që janë 
nën stres social dhe ekonomik. 

Rekomandimi 12:  Sistemi i gjyqësisë penale 
duhet të sigurojnë zbatim të qëndrueshëm të Ligjit 
të procedurës penale që lejon biseda përmes vid-
eo-lidhjeve. Për këtë duhet të sigurohet hapësirë e 
veçantë në gjykata, pajisje adekuate dhe trajnim 
për përdorimin e saj..   

Rekomandimi 13: Sistemi i sigurisë sociale duhet 
ta shqyrtojë politikën e mbrojtjes së menjëher-
shme të fëmijëve viktima nga autorët e mundshëm 
të krimit. Qëllimi i kësaj është që të sigurohet 
mbrojtje e fëmijëve nga trysnitë e mundshme për 
përsëritje të abuzimit seksual. 

IV. GRUPET MË SHUMË TË RREZIKUARA 

Rezultatet e hulumtimit dëshmojnë se abuzimi 
seksual i fëmijëve është diçka që mund të ndodhë 
me secilin fëmijë, pavarësisht nga mosha, gjinia, 
statusi socio-ekonomik, arsimi, përkatësia etnike, 
gjendja familjare ose vendbanimi. Megjithatë studi-
mi nxori në pah një profil të nxënësve, të cilët janë 
nën presion të abuzimit seksual. Për shembull, më 
shumë ka mundësi që viktima të abuzimit seksual 
të jenë vajzat e më pak djemtë. Mirëpo, djemtë e 
moshës 6 vjeçare janë më shumë të ekspozuar në 
abuzim seksual në krahasim me vajzat e moshës 
së njëjtë. 

Dy konkluzione janë me rëndësi vitale. Rreziku i 
abuzimit seksual të fëmijëve para së gjithash vjen 
nga njerëz, të cilët fëmijët i njohin mirë dhe ata 
janë nga mjedisi i tyre i drejtpërdrejtë: familja, 
fqinjët, miqtë e familjes dhe persona të njohur. 
Pastaj, vendi më i shpeshtë ku ndodhë abuzimi 
seksual i fëmijëve është: shtëpia, vendbanimi i vik-
timës, vendbanimi i autorit të veprës ose të dy së 
bashku. Këto konkluzione në mënyrë kategorike e 
theksojnë natyrën e fshehur dhe situatat e hesh-
tura, prandaj e potencohet ndër arsyet kryesore të 
paraqitjes së pamjaftueshme të rasteve abuzimit 
seksual të fëmijëve në vend. Edhe më me rëndësi 
është se prej saj burojnë çështjet dhe pasojat e 
politikës publike në vend, ku në përgjithësi fëmijët 
konsiderohen si të mbrojtur në familje dhe në mje-
disin shtëpiak. 

Mu për këtë shkak gjatë përgatitjes së programeve 
që iu dedikohen fëmijëve duhet të mbahet llogari. 
Për shembull, programet që kanë për qëllim inform-
imin e fëmijëve për rrezikun nga personat e panjo-
hur do të kenë efekt të kufizuar. Përkundër kësaj, 
ka nevojë për sensibilizim të fëmijëve, prindërve, 
bashkësisë, komunitetit, mësimdhënësve dhe të 
tjerëve për “sigurinë trupore” të fëmijëve” dhe për 
rreziqet e mundshme në familje dhe në fqinjësi.   

Pjesa dërrmuese e autorëve te krimeve të tilla 
janë të gjinisë mashkullore, gjë që e fokuson vë-
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mendjen në diskurset ekzistuese për meshkujt, për 
mashkullorësinë e tyre dhe për normat e përgjith-
shme kulturore dhe shoqërore në vend, të cilat 
ndikojnë në raportet mes meshkujve dhe fëmijëve, 
më saktë në rrezikun e viktimizimit të vajzave të 
vogla. Nga njëra anë pengimi i abuzimit seksual 
të fëmijëve nga meshkujt duhet të fokusohet në 
angazhimet për parandalimin e dukurive të tilla, 
ndërsa nga ana tjetër është e rëndësishme të përf-
shihen meshkujt dhe djelmoshat, madje të puno-
het me ta si partnerë në luftën kundër kësaj duku-
rie, e jo vetëm të trajtohen si fokus-grupe.  

Ndonëse fëmijët e të gjitha bashkësive etnike në 
vend gjenden para këtij rreziku, prapëseprapë fëmi-
jët romë janë më shumë të rrezikuar nga mundësia 
e abuzimit seksual. Shkaqet janë të shumta dhe 
të ndërlikuara. Ndër ta mund të jenë strukturat 
e ndryshme shoqërore dhe familjare, botëkupti-
met brenda bashkësive të ndryshme etnike, qa-
sja e tyre në shërbimet e ofruara dhe perceptimet 
ndaj personave që sigurojnë mbrojtjen e fëmijëve. 
Meqenëse policia në masë të madhe i njeh autorët 
e krimit, abuzim seksual ndaj fëmijëve, madje në 
të shumtën e rasteve ata janë nga e njëjta familje, 
nuk befason fakti se është i ngjashëm numri i vik-
timave dhe i autorëve të këtyre veprave penale.  

Pjesa dërmuese e fëmijëve viktima kanë qenë në 
gjendje të mirë shëndetësore, edhe pse ndër vik-
timat e këtilla ka edhe fëmijë me çrregullime men-
dore. Përqindja e këtyre fëmijëve është shumë e 
lartë në krahasim me popullatën e përgjithshme, 
gjë që është tregues i qartë se ata qëllimisht i abu-
zojnë këta fëmijë, duke qenë të bindur se ka më 
pak mundësi të zbulohet abuzimi seksual ndaj kë-
tyre fëmijëve.

Fëmijët viktima të abuzimit seksual, për të cilët 
informohet QPS-ja, shpeshherë vijnë nga familje 
me më shumë probleme. Kështu, për shembull, në 
një të katërtën e rasteve të abuzimit seksual është 
raportuar edhe dhunë familjare. Në fakt disa prej 
tyre tashmë kanë qenë të njohur për autoritetet 
shtetërore, për shkak të vështirësive të ndryshme: 
viktimat kanë jetuar në kushte jostandarde të ban-
imit, në një shtëpi kanë jetuar më shumë persona, 
kanë pasur qasje të kufizuar në shërbime të cak-
tuara, siç është rryma elektrike, uji dhe kanalizimi, 
ndërsa familjet kanë marrë edhe ndihmë sociale. 
Autorët e abuzimeve kanë shkallë të ulët arsi-
more. Ky fakt ndoshta mund ta iniciojë çështjen 
se mos vallë autorët e abuzimeve me nivel më të 
lartë arsimor arrijnë t’i fshehin rastet ose arrijnë 
t’i ikin ndjekjes penale. Më me rëndësi është se 
ky konstatim ka implikime në përpilimin e projek-
teve të shkollave për parandalimin e abuzimit sek-
sual të fëmijëve. Pjesa më e madhe e autorëve të 
abuzimeve kurrë kanë ndjekur mësim në shkollë të 

mesme, ndërsa, siç dihet, pikërisht në këtë fazë 
të shkollimit fokusohet pjesa më e madhe e inicia-
tivave për preventivë. Po ashtu institucionet për-
katëse për mbrojtjen e fëmijëve në vend duhet të 
mundësojnë shërbime për mbështetjen e prindërve 
që janë nën stres social dhe ekonomik.   

Në ndarjen e përgjithshme në bazë të moshës, nga 
të dy burimet e të dhënave që i kishim para vetes, 
pjesa më e madhe e fëmijëve më të vegjël, që kanë 
qenë viktima të abuzimit seksual (nën moshën 10 
vjeçare) kanë qenë të njohur për QPS-në, ndërsa 
më shumë fëmijë të rritur (mbi moshën 14 vjeçare) 
ishin evidentuar në vendimet gjyqësore. Ndoshta 
shpjegimi i kësaj mospërputhshmërie janë hezitimi 
dhe vështirësitë në procedurat ligjore me fëmijët 
në rolin e dëshmitarëve, si dhe mungesa të dhë-
nave të QPS-së për veprën “jetë jashtëmartesore 
me person të mitur”. 

Rekomandime 14: Fëmijëve duhet t’u mundëso-
het që të bëhen të vetëdijshëm për rreziqet nga 
mjedisi i drejtpërdrejtë. Kjo përfshin inkuadrimin e 
sigurisë trupore të fëmijës në programin mësimor, 
zhvillimin e shkathtësive jetësore të fëmijëve dhe 
mbi të gjitha identifikimin e rrezikut në mjedisin 
e drejtpërdrejtë familjar. Njashtu nevojiten mate-
riale të specializuara edhe për fëmijët dhe familjet 
e tyre.

Rekomandime 15: Trupi Koordinues Nacional për 
Pengimin e Abuzimit Seksual të Fëmijëve dhe Pe-
dofilisë duhet të iniciojë krijimin dhe zbatimin e 
fushatave për krijimin e opinionit publik për sensi-
bilizimin e fëmijëve, prindërve, komuniteteve, ar-
simtarëve dhe të tjerëve për “sigurinë trupore të 
fëmijëve” dhe për afërsinë e rreziqeve në familje 
dhe në fqinjësi. . 

Rekomandimi16: Të gjitha ministritë relevante 
së bashku me partnerët e tjerë duhet të punojnë 
bashkë me organizatat e shoqërisë civile për zhvil-
limin dhe implementimin e strategjive preventive 
që synojnë parandalimin e martesave të hershme 
në të gjitha komunitetet, në veçanti brenda popul-
latës rome. 
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Anekset
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Korniza ligjore për abuzimin seksual të fëmijëve 

Aneksi 1

Ky aneks e pasqyron tërë legjislacionin nacional lidhur me abuzimin seksual të fëmijëve dhe i analizon 
lëshimet kryesore ligjore të sistemit.

KORNIZA LIGJORE LIDHUR ME ABUZIMIN SEKSUAL TË FËMIJËVE

Vendi ynë që nga viti 1993 është nënshkrues i Konventës së OKB-së për të drejtat e fëmijës, si dhe i dy 
protokolleve fakultative: Protokollit fakultativ për tregtinë me fëmijë, prostitucionit me fëmijët dhe por-
nografisë fëmijërore, të ratifikuar ne vitin 2003 dhe Protokollit fakultativ të Konventës për përfshirjen e 
fëmijëve në konflikte të armatosura, të ratifikuar në vitin 2004. Në pajtim me nenin 188 të Kushtetutës 
se “Marrëveshjet ndërkombëtare të cilat janë ratifikuar në përputhje me Kushtetutën janë pjesë e rendit 
juridik të brendshëm dhe nuk mund të ndryshohen me ligj”, parimet e Konventës së OKB-së për të dre-
jtat e fëmijëve përfshihen në detyrimin e të gjitha organeve shtetërore, në veçanti të sistemit juridiko-
penal në luftën kundër krimit me qëllim që ashtu të mbrohen të drejtat e garantuara të fëmijëve dhe 
mos të ndërmerren masa me të cilat do të kanoseshin ose shkeleshin të drejtat e fëmijëve, gjithë kjo 
me qëllim që të gjitha aktivitetet të orientohen në interes të fëmijëve. Megjithatë, nuk ekzistojnë akte 
përkatëse nënligjore dhe mekanizma për implementimin e përpiktë të këtyre parimeve. 

Korniza e tanishme ligjore, e cila ka të bëjë me abuzimin seksual të fëmijëve përbëhet nga një përmbled-
hje e ligjeve të ndryshme.

Për nevojat e hulumtimit është dhënë pasqyra e këtyre ligjeve: 

	 Ligji për mbrojtjen e fëmijëve (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 
98/2008, 107/2008, 46/2009, 83/2009)

	 Ligji për familjen (86/1992, 9/1996, 19/2000, 29/2001, 38/2004, 60/2005, 33/2006, 84/2009, 
112/2009) 

	 Ligji për mbrojtjen sociale (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 79/2009 i vitit 24.06.2009) dhe Ligji për 
mbrojtje sociale (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 50/1997, 16/2000, 17/2003, 65/2004) – që nuk 
është më në fuqi

	 Ligji për  arsimin (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 44/1995, 24/1996, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 
63/2004, 67/2004, /2009)

	 Ligji për mbrojtjen shëndetësore (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 17/97; 15/02; 7/04; 3/05; 19/05; 
26/05; 16/06; 11/07; 12/07; 16/08; 27/08; 29/09)

	 Kodi Penal (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 37/1996; 80/1999; 4/2002; 43/2003; 19/2004; 81/2005; 
60/2006; 73/2006; 7/2008; 139/2008, 114/2009) dhe Ligji i procedurës penale (Gazeta zyr-
tare e RM-së, nr. 15/1997,18/1999, 44/2002, 27/2004,74/2004, 75/2006, 83/2008, 53/2009, 
67/2009)

	 Ligji për të drejtat e të miturve67 (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 87/2007, 103/2008,161/2008)

Mbrojtja e fëmijës nga abuzimi seksual kryesisht përfshihet në dy sisteme: në sistemin e veprave penale 
dhe në sistemin e sigurisë sociale dhe shëndetësore. Megjithatë, këto ligje vetëm pjesërisht e përfshijnë 
preventivën, pengimin dhe rrjetin e mbrojtjes së fëmijëve që kanë pësuar abuzim seksual. 

Ligji për mbrojtjen e fëmijëve ( Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 
98/2008, 107/2008, 46/2009, 83/2009)

Ligji ka për qëllim rregullimin e sistemit, organizimin dhe sigurimin e mbrojtjes së fëmijëve. Mirëpo ky 
qëllim ambicioz i ligjit nuk është përmbushur. Ky ligj shumë më tepër i përkushtohet rregullimit të in-
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stitucioneve nga sfera e mbrojtjes sociale, të drejtave dhe detyrimeve të tyre. Nga aspekti i mbrojtjes 
së fëmijëve nga abuzimi seksual është i rëndësishëm neni 9 i ligjit, ku mes tjerash ndalohen “të gjitha 
format e shfrytëzimit dhe abuzimit seksual të fëmijëve (pornografia me fëmijë, prostitucion me fëmijë), 
nxitja e dhunshme, shitja ose tregtia me fëmijë, dhuna psikike ose fizike dhe maltretimi, dënimi ose 
format tjerë të veprimeve johumane, të gjitha llojet e eksploatimit, shpërdorimi dhe abuzimi komercial 
i fëmijëve, me çka shkelen të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe të drejtat e fëmijës.” Edhe pse 
kjo paraqet detyrim për të gjitha institucionet e sistemit për mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi, prapëse-
prapë nuk janë paraparë mekanizma specifikë, të cilat do të sigurojnë mbrojtjen e fëmijëve. Dispozita e 
lartpërmendur ka më shumë karakter deklarativ.   

Ligji për familjen (86/1992, 9/1996, 19/2000, 29/2001, 38/2004, 60/2005, 33/2006, 84/2009, 
112/2009)

Ligji për familjen është një sfera me rregulla e detaje specifike, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e 
anëtarëve të familjes. Neni 33a i ndalon të gjitha llojet e dhunës në martesë dhe në familje. Neni 90, 
paragrafi 2 i definon bazat e marrjes së të drejtës prindërore, gjegjësisht neglizhencën e skajshme për 
kryerjen e detyrave prindërore, siç janë: maltretimi ose mospërfillja e fëmijëve, lëndimi fizik ose emocio-
nal i fëmijës, pastaj abuzimi seksual i fëmijës, detyrimi i fëmijës të bëjë punë që nuk është adekuate me 
moshën e tij, përkrahja e fëmijës që të konsumojë substanca të dëmshme, nxitja e fëmijës që të kryejë 
vepra socio-patologjike, braktisja e fëmijës për më shumë se tre muaj ose çfarëdo qoftë mënyrë tjetër 
e shkeljes së të drejtave të fëmijëve. 

Pas nenit 94 është dhënë një kapitull i ri VI-A me 12 nene të reja (94a-94h) që ka të bëjnë me mar-
rëdhëniet jo të qëndrueshme dhe me dhunën në martesë dhe familje, me çka  dallohet neni 94b, i cili e 
përshkruan dhunën familjare, kur një anëtar i familjes me kërcënim ose fuqi ushtron abuzim dhe dhunë 
emocionale, fizike dhe seksuale ose ushtron eksploatim material, seksual ose me punë ndaj ndonjë 
anëtari tjetër të familjes.  

Ligji për familjen u jep rol të veçantë qendrave të punës sociale në ballafaqimin e tyre me dhunën famil-
jare, në veçanti në procesin e abuzimit seksual ndaj fëmijëve. Qendrat mund të ndërmarrin masa pasi të 
informohen vetë ose të informohen nga policia, institucionet shëndetësore dhe arsimore, prindërit dhe 
fqinjët, mirëpo mekanizmat për bashkëpunim gjatë trajtimit të rasteve të abuzimit seksual të fëmijëve 
nuk janë rregulluar plotësisht.  Qendrat mund të sigurojnë mbrojtje të caktuar shëndetësore, intervenim 
dhe kurim psiko-social, mund t’i udhëzojnë viktimat në strehimore, mund t’i informojnë institucionet 
përkatëse për përndjekjen e rasteve dhe të ofrojnë ndihmë juridike dhe përfaqësim para gjykatës.

Ligji për mbrojtjen sociale (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 79/2009 i vitit 24.06.2009) 

Ligji për mbrojtjen sociale (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 50/1997, 16/2000, 17/2003, 65/2004 – nuk 
është më në fuqi) 

Në nenin 6 të ligjit në fuqi përkufiohen sferat e mbrojtjes sociale: masat për preventivë sociale, mbrojtja 
jashtinsitucionale dhe institucionale, si dhe ndihma në të holla në formë të mbrojtjes sociale. Pastaj 
dispozitat e ligjit i definojnë rreziqet sociale:

Me termin rrezik social në këtë ligj nënkuptohen: 

1. rreziqet e shëndetit (sëmundjet, lëndimet, invaliditeti), 

2. rreziqet e plakjes dhe plakja, 

3. rreziqet e familjeve me nga një prind, 

4. rreziqet nga papunësia, humbja e të ardhurave, humbja e punës e të ngjashme, 

5. rreziqet nga varfëria dhe  

6. rreziqet nga ndonjë lloj tjetër i përjashtimit social. 

Fëmijët viktima të abuzimit seksual e kanë në dispozicion mbrojtjen institucionale sipas nenit 43, të dre-
jtën për t’u vendosur në institucion për sigurim social, ...  fëmija me probleme edukativo-sociale, fëmija 
i papërfillur, fëmija i anashkaluar dhe që gjendet në pasiguri materiale, si dhe fëmija viktimë e dhunës 
familjare. Po ashtu, nëse fëmijët viktima e abuzimit seksual janë edhe viktima të dhunës familjare, ata 
do të kenë në dispozicion edhe mbrojtje jashtinstitucionale sipas nenit 132. 
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Mirëpo, nuk ekziston një dispozitë specifike që e definon abuzimin seksual te fëmijëve (ASD) si gjendje 
rreziku. 

Në bazë të ligjit për mbrojtjen sociale gjatë periudhës hulumtuese, janë përcaktuar edhe shërbimet që 
kanë të bëjnë me mbrojtjen, me institucionet dhe me ndihmën sociale. Në të është paraparë themelimi 
i institucioneve publike dhe private si pjesë e sistemit për mbrojtje sociale, duke përfshirë qendra të pu-
nës sociale, strehimore dhe institucione për fëmijë dhe të rritur pa prindër ose pa përkujdesje prindërore, 
fëmijë me pengesa trupore, si dhe fëmijë me probleme arsimore, sociale dhe me probleme në sjelljen e 
tyre. 

Në nenin 84 të Ligjit për mbrojtjen sociale, i cili ka të bëjë me mbrojtjen shëndetësore, thuhet se të 
drejtë për siguri shëndetësore ka:

•	 personi – viktima e dhunës familjare për të cilin merren masa mbrojtëse në pajtim me Ligjin për 
familjen.

Neni 114 parasheh hapjen e qendrave për viktimat e dhunës, por nuk parasheh strehimore të posaçme 
për fëmijët viktima të dhunës, përfshirë edhe viktimat e abuzimit seksual.   

Në Rregulloren për mënyrën e zbatimit dhe përcjelljes së masave të shqiptuara për mbrojtjen e familjes 
dhe personave viktima të dhunës familjare, të ndërmarra nga qendra e punës sociale, dhe për mënyrën 
e përcjelljes së masave të përkohshme të shqiptuara nga gjykata që është akt nënligjor në Gazetën 
zyrtare nr. 103/2007, në kuadër të dhunës familjare nuk është përfshirë edhe problematika e abuzimit 
seksual të fëmijëve.

Ligji për  arsimin (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 44/1995, 24/1996, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 
63/2004, 67/2004, /2009)  

Me këtë ligj ndalohet vetëm maltretimi fizik dhe psikik i nxënësve nëpër shkolla. Aty parashihen 
dënime në të holla për secilin arsimtar, për të cilin vërtetohet se e ka maltretuar ndonjë nxënës. Ligjet 
e detyrojnë Byronë për Zhvillimin e Arsimit të bëjë mbikëqyrje profesionale të shkollave. Të gjitha 
inspektimet në shkolla i implementon Inspektorati Shtetëror i Arsimit përmes inspektorëve të autorizuar 
në nivel komunal.  

Sipas këtij ligji, incidentet e dhunës dhe maltretimit në Inspektorat mund t’i paraqesin fëmijët, prindërit, 
arsimtarët, drejtorët e shkollave dhe qytetarët e rëndomtë. Megjithatë ligjet nuk parashikojnë kurrfarë 
detyrimi ndaj shkollave për t’i evidentuar dhe raportuar dukuritë e maltretimit, aq më tepër kur nuk ka 
as vetëdije të mjaftueshme për llojet e sjelljes, të cilat paraqesin maltretim, dhunë ose abuzim. 

Ligji për mbrojtjen shëndetësore (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 17/00; 25/00; 5/03; 30/05; 3/06; 28/06; 
15/07; 27/07; 8/08; 15/09; 29/09)

Në Ligjin për mbrojtjen shëndetësore me nenin 5, 6 dhe 10 detyrimisht sigurohen fëmijët deri në 18 
vjeç dhe atyre u ofrohen të gjitha shërbimet shëndetësore në institucionet shëndetësore. Me këtë 
ligj abuzimi seksual ndaj personit të mitur inkuadrohet në mbrojtjen e detyrueshme shëndetësore të 
personit të mitur. 

Në pajtim me nenin 49 të këtij ligji, punëtorët shëndetësorë janë të detyruar të kujdesen për konsumatorët 
të cilëve u jepet mbrojtje shëndetësore, ta respektojnë dinjitetit e tyre, ta respektojnë etikën mjekësore 
dhe ta ruajnë sekretin profesional. 

Në pajtim me nenin 42 të këtij ligji, i siguruari mund të shfrytëzojë mbrojtje shëndetësore spitalore nëse 
ka udhëzim nga mjeku i zgjedhur, përkatësisht nga komisioni mjekëve, ndërsa pa udhëzim – vetëm kur 
bëhet fjalë për rast urgjent mjekësor. 

Ligji për mbrojtjen sociale (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 17/00; 25/00; 5/03; 30/05; 3/06; 28/06; 
15/07; 27/07; 8/08; 15/09; 29/09)

Në bazë të Ligjit për mbrojtjen sociale – nenet 5, 6, dhe 10 – detyrimisht sigurohen fëmijët deri në 
moshën 18-vjeçare, të cilëve u ofrohen të gjitha shërbimet shëndetësore në entet shëndetësore. Me 
këtë ligj abuzimi seksual i të miturve përfshihet në sigurimin e detyrueshëm shëndetësor të të miturve.  
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Mbrojtja juridiko-penale e fëmijëve viktima të ASF-së e përfshirë në Kodin Penal dhe Ligjin për proce-
durën penale. 

Kodi Penal (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 37/1996; 80/1999; 4/2002; 43/2003; 19/2004; 81/2005; 
60/2006; 73/2006; 7/2008; 139/2008, 114/2009)

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal - neni 122 paragrafi 20 – për herë të parë defino-
hen nocioni “viktimë” në përgjithësi dhe nocioni “fëmijë-viktimë” në veçanti. Ligji për ndryshimet dhe 
plotësimet e Kodit penal, “Gazeta zyrtare e RM-së, nr 7/08).

Me nocionin viktimë e veprës penale nënkuptohet çdo fëmijë që ka pësuar dëm, përfshirë edhe lëndim 
fizik ose mendor, vuajte emocionale, humbje materiale ose lëndim tjetër, ose të cilin i janë rrezikuar të 
drejtat dhe liritë e tij themelore si pasojë e veprës së kryer penale. 

Me nocionin fëmijë-viktimë e veprës penale nënkuptohet personi i mitur deri në moshën 18-vjeçare.

Veprat, të cilat paraqesin abuzim seksual të fëmijëve janë të inkriminuara në 13 nene, të cilat janë 
dhënë plotësisht në Aneksin 1. Mirëpo, fëmijët nuk dallohen si viktima në të gjitha dispozitat ligjore, e 
as nuk ka sanksion specifike kur viktima e veprës është fëmijë. 

Në këtë kontekst mjaft i rëndësishëm është detyrimi përmbajtjesor në nenin 142 të Kodit Penal, 

1. Organet dhe institucionet shtetërore që kryejnë autorizime publike dhe personat e tjerë juridikë janë 
të detyruar të paraqesin vepra penale të cilat ndiqen ex-officio, për të cilat janë të informuar ose 
janë në dijeni në ndonjë mënyrë tjetër. 

2. Duke i denoncuar krimet, raportuesit sipas paragrafit 1 të këtij neni do t’i shënojnë dëshmitë e 
njohura dhe do të marrin masa për ruajtjen e gjurmëve të veprës penale, për ruajtjen e objekteve 
(sendeve) mbi të cilat ose me të cilat është kryer vepra, si dhe dëshmi tjera.

3.  Secili është i detyruar të paraqesë vepër penale e cila ndiqet ex-officio. 

4. Me ligj parashihen rastet në të cilat mosparaqitja e veprës penale është vepër penale.

Dispozitat që e rregullojnë procedurën për identifikimin, zbulimin, ndjekjen, mbledhjen e dëshmive dhe 
paraqitjen e tyre para gjyqit, si dhe shqiptimin e sanksioneve, janë të përcaktuara në Ligjin për proce-
durën penale. Nga korriku i vitit 2009 trajtimi i fëmijëve viktima, të cilët janë po ashtu edhe dëshmitarë 
rregullohen me Ligjin për të drejtat e të miturve.

Ligji i procedurës penale (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 15/1997,18/1999, 44/2002, 27/2004,74/2004, 
75/2006, 83/2008, 53/2009, 67/2009)  

Konstatim i përgjithshëm është se ligji, me disa përjashtime të vogla, i trajton në mënyrë të barabartë 
viktimat e mitur dhe ata të moshës madhore. Pozita e fëmijës viktimë është lënë të varet nga përjashti-
met e lejuara ligjore të parimeve themelore të procedurës penale, për sa i përket publikimit, verbalizmit, 
kontradiktave dhe afërsisë ligjore. Më tej, përjashtimet për fëmijët viktima nuk paraqesin detyrim për 
gjyqin, por janë lëndë e vlerësimit të gjykatës, që dallon nga rasti në rast. 

Po ashtu imponohet konstatimi se sistemi juridiko-penal është i sensibilizuar dhe në masë të madhe 
i mbron të drejtat e fëmijëve kur ata shfaqen në rolin autorëve të veprave ndëshkuese (ekzistimi i 
gjykatësve të specializuar për të mitur, rregulli i përjashtimit të publikut nga procedura, ruajtja e privatë-
sisë dhe e identitetit të të miturit, autor të krimit, urgjenca e procedurës dhe disa mekanizma tjerë mbro-
jtës). Kur është fjala për fëmijë viktima, në përgjithësi, në veçanti viktima të ASF-së, mungon  mbrojtja 
specifike e procedurës gjyqësore. 

Ligji për të drejtat e të miturve (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 87/2007, 103/2008,161/2008) 

Miratimi i Ligjit për të drejtat e të miturve paraqet një lloj të kodifikimit të legjislacionit për të mitur. Me 
të për herë të parë definohet gjendja e rrezikut dhe detyrimet rrjedhëse të të gjitha institucioneve të 
sistemit që janë përgjegjëse për të drejtën e të miturve, të cilat janë të detyruara të intervenojnë në rast 
të rrezikut. Edhe pse fëmijët viktima të dhunës konsiderohen persona të rrezikuar, që nxit qasje proak-
tive të sistemit, këtë status e gëzojnë vetëm fëmijët deri në moshën 14-vjeçare. 
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Pastaj edhe dispozita me të cilën kufizohet dëgjimi i fëmijës viktimë në procedurën gjyqësore (më së 
shumti dy herë), është kundër produktive për mbrojtjen e interesave të fëmijëve. 

Për këtë arsye, për mbrojtje efikase të fëmijëve viktima të ASF-së në procedurën gjyqësore është e 
domosdoshme që sa më shpejt të miratohet dhe implementohet propozim-ligj për procedurën gjyqësore 
dhe, rrjedhimisht, të harmonizohet tërë legjislatura penale. 

Pa dyshim se me dispozitat e draft-versionit të Ligjit për procedurën penale viktima më nuk është “pala 
e lënë papërfillur” gjatë procedurës gjyqësore, ndërsa institucionet janë të detyruara që me ligj ta ga-
rantojnë realizimin e të drejtave të viktimës, gjegjësisht ta mundësojnë dhe sigurojnë realizimin e të 
drejtave të fëmijëve. 

Në fakt, mjaft të rëndësishme janë masat e parapara për mbrojtjen e viktimave gjatë procedurës gjyqë-
sore, në veçanti mbrojta e fëmijëve viktima. Vëmendje të posaçme nxit detyrimi i gjyqit që ndaras ose 
së bashku me ndonjë masë tjetër të veçantë, të përcaktojë video dhe audio xhirim të deklaratës dhe 
dëgjimit të fëmijës, që do të merret si dëshmi gjatë procedurës gjyqësore. Vetëm në raste të veçanta, 
rëndom nëse ka rrethana të reja lidhur me rastin, mund të urdhërohet dëgjim i serishëm i fëmijës vik-
timë. Viktima mund të dëgjohet vetëm edhe një herë, edhe atë përmes mjeteve për komunikim. Fëmija 
viktimë është paraprakisht i mbrojtur dhe është eliminuar mundësia që ai të takohet ose të përballet me 
të akuzuarin gjatë procedurës penale, që mos të ndodh që ai edhe njëherë ta përjetojë ngjarjen e dhimb-
shme, pra në këtë mënyrë minimizohet  mundësia e përsëritjes së marrjes në pyetje para secilit organ. 

Prandaj sistemi ligjor ballafaqohet me sfidën e krijimit të ekuilibrit të drejtë ndërmjet mbrojtjes sa më të 
madhe të së drejtës së pakushtëzuar të fëmijëve viktima dhe të drejtën e të pandehurve që të parashtro-
jnë pyetje dhe të përballen me viktimën. Madje kjo është sfidë më e madhe e institucioneve të sistemit 
që do të duhet ta implementojnë ligjin në të ardhmen. 
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Below are listed definitions of all criminal offences of child sexual abuse. They are taken directly from 
national laws.

Në vijim janë dhënë të gjitha definicionet e të gjitha veprave penale të abuzimit seksual të fëmijës, të 
marra drejtpërsëdrejti nga legjislacioni i vendit.  

Kodi penal 

(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “ nr.37/1996; 80/1999; 4/2002; 43/2003; 19/2004; 
81/2005; 60/2006; 73/2006; 7/2008; 139/2008).

(Vendimet e Gjykatës kushtetuese të Republikës së Maqedonisë: K.nr.220/2000 nga 30.05.2001, të 
botuara në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë “.nr.48/2001; K.nr.210/2001 nga 06.02.2002, 
të botuara në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë “ nr.16/2002; K.nr..206/2003 nga 
09.06.2004, të botuara në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë “ nr. 40/2004; K.nr.228/2005 
nga 05.04.2004, të botuara në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë “ nr.50/2006.   

DOMETHËNIA E TERMAVE TË PËRDORUR NË KËTË LIGJ 

Neni 122

(20) Viktimë e veprës penale nënkuptohet çdo person që ka pësuar dëm, përfshirë lëndim fizik ose 
mendor, vuajtje emocionale, humbje materiale ose lëndim tjetër, kërcënim të lirive dhe të drejtave 
themelore si pasojë e veprës penale.  

Me termin fëmijë si viktimë e veprës penale nënkuptohet personi deri në moshën 18-vjeçare. 

(21) Me pornografi fëmijërore nënkuptohet materiali pornografik, i cili në mënyrë vizuale paraqet akte 
të dukshme seksuale me person të mitur ose akte të dukshme seksuale me person që duket si i/e mitur 
ose fotografi reale që paraqesin akte të qarta seksuale me person të mitur.

VEPRA PENALE KUNDËR LIRISË SEKSUALE DHE MORALIT SEKSUAL

Dhunimi

Neni 186

(1) Ai që me anë të përdorimit të forcës ose kërcënimit se do ta sulmojë jetën dhe trupin e personit ose 
do ta sulmojë jetën ose trupin e personave të afërt, e detyron tjetrin në marrëdhënie seksuale, do të 
dënohet me burgim prej tre deri në dhjetë vjet. 

(2) Nëse për shkak të veprës së paragrafit 1 është shkaktuar lëndim serioz trupor, vdekje ose pasoja 
tjera të vështira, ose vepra është bërë nga më shumë persona, ose në mënyrë të ashpër dhe degraduese, 
autori i krimit do të dënohet së paku me katër vite burg.

(3) Ai që do ta detyrojë tjetërkënd për marrëdhënie seksuale me kërcënim serioz se do të zbulojë diçka 
për të dhe për ndonjë person të afërt të tij/saj diçka që do ta dëmtojë nderin dhe imazhin ose do të 
shkaktojë ndonjë të keqe tjetër më të madhe, do të dënohet me burgim prej gjashtë muaj deri në pesë 
vite. 

(4) Personi që do të kryejë akt tjetër seksual si në rastet e paragrafëve 1, 2 dhe 3, në bazë të paragrafit 
1 do të dënohet me burgim prej gjashtë muaj deri në pesë vite, për veprën e paragrafit 2 do të dënohet 
prej një deri në dhjetë vite, ndërsa për veprën e paragrafit 3 do të dënohet prej tre muaj deri në tre vite.

Vepra penale të abuzimit seksual të fëmijëve

Aneksi 2
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Sulmi seksual ndaj personit të pafuqishëm

Neni 187

(1) Ai që do të kryejë akt seksual me person tjetër duke e keqpërdor sëmundjen mendore, çrregullimin 
mendor, pafuqinë, zhvillimin e ngecur psikik ose ndonjë gjendje tjetër për shkak të së cilës nuk mund 
të bëjë rezistencë, do të dënohet së paku me tetë vjet burgim.

(2) Nëse për shkak të veprës së paragrafit 1 është shkaktuar lëndim serioz trupor, vdekje ose pasoja 
tjera të vështira, ose nëse vepra është bërë nga më shumë persona, ose në mënyrë të ashpër dhe 
degraduese, autori i krimit do të dënohet së paku me dhjetë vjet burg ose me burg të përjetshëm.

(3) Personi që do të kryejë akt tjetër seksual si në rastet e paragrafëve 1 dhe 2, në bazë të paragrafit 
1 do të dënohet me burg prej tre deri në pesë vjet, ndërsa për veprën e paragrafit 2 do të dënohet prej 
tre deri në dhjetë vjet.

Sulmi seksual ndaj personit të mitur më të ri se 14 vjeç

Neni 188

(1) Ai që do të kryejë marrëdhënie seksuale ose akt tjetër seksual me person të mitur, që nuk i ka 
mbushur 14 vjet, do të dënohet me burgim së paku prej tetë vite. 

(2) Nëse veprën e paragrafit 1 e kryen ndonjë person i afërt për nga gjaku, para së gjithash vëllai 
ose motra ose mësimdhënësi, edukatori, tutori, njerku, njerka, mjeku ose ndonjë person tjetër që e 
keqpërdor pozitën e tij ose gjatë kryerjes së dhunës familjare, ai do të dënohet me së paku me dhjetë 
vjet burgim. 

(3) Me dënimin e paragrafit 2 do të dënohet edhe personi që veprën e paragrafit 1 do ta kryejë me 
person të mitur, i cili/e cila nuk ka mbushur 14 vite, duke e keqpërdorë sëmundjen mendore, çrregullimin 
mendor, pafuqinë, zhvillimin e ngecur psikik ose ndonjë gjendje tjetër për shkak të së cilës ai nuk mund 
të bëjë rezistencë.

(4) Nëse për shkak të veprave nga paragrafët 1, 2, është shkaktuar lëndim serioz trupor, vdekje ose 
pasoja të tjera të vështira ose nëse vepra është bërë nga më shumë persona ose në mënyrë të ashpër 
dhe degraduese, autori i krimit do të dënohet së paku me dhjetë vjet burgim ose me burg të përjetshëm.

Sulmi seksual duke e shpërdorur pozitën

Neni 189

(1) Personi që e shpërdor pozitën e tij duke e nxit në marrëdhënie seksuale ose akt tjetër seksual ndonjë 
person që është i nënshtruar ose i varur nga ai ose me këtë qëllim e abuzon, frikëson ose nënçmon 
dinjitetin dhe personalitetin njerëzor, do të dënohet së paku me pesë vjet burg. 

(2) Mësimdhënësi, edukatori, tutori, njerku, njerka, mjeku ose ndonjë person tjetër që duke e keqpërdor 
pozitën e tij do të kryejë marrëdhënie seksuale ose akt tjetër seksual me person të mitur, më të ri se 
14 vjeç, i cili u është besuar atyre për mësim, edukim, ruajtje ose kujdes, do të dënohet së paku me 
10 vjet burg. 

(3) Përveç burgut gjykata do ta shqiptojë dënimin sipas nenin 33 paragrafi 6.

Kënaqja e pasioneve seksuale para të tjetrit 

Neni 190

(1) Ai që para personit tjetër i kënaq pasionet e tij seksuale në vend publik do të dënohet me gjobë ose 
me burg deri në një vit.

(2) Ai që para fëmijës kryen akt seksual ose e nxit fëmijën para tij ose para ndokujt tjetër të kryejë një 
akt të tillë, do të dënohet me burg prej tre deri në pesë vjet. 
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Ndërmjetësimi në kryerjen e prostitucionit

Neni 191

(1) Ai që rekruton, shtyn, nxit dhe mashtron ndonjë person në prostitucion ose ai që në çfarëdo mënyre 
merr pjesë në dorëzimin e personave të tjerë për prostitucion, do të dënohet me burg prej pesë deri në 
dhjetë vjet. 

(2) Ai që për shkak të përftimit, i mundëson tjetrit të shfrytëzojë shërbime seksuale, do të dënohet me 
burg prej tre deri në pesë vjet.

(3) Ai që për shkak të përfitimit, me forcë ose me kërcënim serioz se do të përdorë forcë do ta detyrojë 
ose me mashtrim ta shtyjë ndonjë person tjetër të ofrojë shërbime seksuale, do të dënohet së paku me 
tetë vjet burg.

(4) Ai që organizon kryerjen e veprave të paragrafit 1 dhe 3 ose që do t’i kryejë veprat gjatë dhunës 
familjare, do të dënohet së paku me dhjetë vjet burg. 

(5) patundshmëritë dhe mjetet e përdorura për kryerjen e veprës konfiskohen.

Nxitja dhe mundësimi i akteve seksuale 

Neni 192

(1) Ai që nxit një person të mitur në akte seksuale, do të dënohet së paku me tetë vjet burg.

(2) Ai që do të mundësojë kryerjen e akteve seksuale, do të dënohet së paku me dhjetë vjet burg.

Paraqitja e materialeve pornografike para personave të mitur

Neni 193
(1) Ai, i cili personit të mitur që ende nuk i ka mbushur 14 vjet i shet, i tregon ose me paraqitje publike 
i mundëson fotografi pornografike, materiale audio-vizuale dhe gjëra të tjera më përmbajtje pornografike 
ose i prezanton shou pornografik, do të dënohet prej gjashtë muaj deri në dhjetë vjet burg.  

2) Nëse vepra është kryer përmes mjeteve për informim publik, autori i veprës do të dënohet prej tre 
deri në pesë vjet burg.

(3) Me dënimin e paragrafit 2 do të dënohet ai që do ta keqpërdor personin e mitur për përpunim të 
materialeve audio-vizual ose të materialeve tjera me përmbajtje pornografike ose me imazhe pornografike. 

(4) Të gjitha mjetet e përdorura për kryerjen e veprave në bazë të paragrafëve 1,2, dhe 3 do të 
konfiskohen.

Prodhimi dhe shpërndarja e pornografisë fëmijërore përmes sistemit kompjuterik

Neni 193-a

(1) Ai që prodhon pornografi fëmijërore me qëllim që ta distribuojë, përcjellë ose ofrojë atë, ose që në 
mënyrë tjetër mundëson qasje në pornografinë fëmijërore përmes sistemit kompjuterik, do të dënohet 
prej tre deri në pesë vjet burg. 

(2) Ai që siguron pornografi fëmijërore përmes sistemit kompjuterik për vete ose për të tjerë ose 
posedon pornografi fëmijërore në sistemin kompjuterik ose në medium që shërben për ruajtjen e të 
dhënave kompjuterike me qëllim t’ia shfaqë ndokujt tjetër ose që i përdor për distribuim, do të dënohet 
prej gjashtë muaj deri në tre vjet burg. 

Incesti

Neni 194

(1) Ai që do të kryejë marrëdhënie seksuale me person të afërt nga gjaku, në rend të parë me vëllain, 
përkatësisht motrën, do të dënohet prej pesë deri në dhjetë vjet burg.

(2) Nëse vepra e paragrafit 1 është kryer me person të mitur që ende nuk i ka mbushur 14 vjeç, do të 
dënohet së paku me dhjete vjet burg.
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Kapitulli i njëzetë

VEPRA PENALE KUNDËR MARTESËS, FAMILJES DHE RINISË

Jeta jashtëmartesore me person të mitur

Neni 197
(1) Personi i moshës madhore që jeton në bashkësi jashtëmartesore me person të mitur që ka mbushur 
katërmbëdhjetë vjeç, por që ende nuk i ka kaluar të gjashtëmbëdhjetat, do të dënohet me burg prej 
gjashtë muajsh deri në tre vite.

(2) Me dënimin e paragrafit 1 do të ndëshkohet edhe prindi, adoptuesi ose tutori i cili do t’i lejoje të 
miturit që i ka mbushur 14 vjeç, por që ende nuk i ka kaluar të gjashtëmbëdhjetat të jetojë në bashkësi 
jashtëmartesore me person tjetër ose që do ta nxisë atë për një gjë të tillë. 

(3) Nëse vepra e paragrafit 2 është kryer për interesa të përfitimit, autori i veprës do të dënohet prej 
një deri në pesë vjet burg.

VEPRA PENALE KUNDËR NJERËZISË DHE TË DREJTËS NDËRKOMBËTARE

Tregtia me njerëz

Neni 418-a

(1) Ai që me dhunë a me kërcënim serioz e nxit ndokënd në dyshim ose në forma të tjera të detyrimit, 
grabitjes, mashtrimit, duke e keqpërdorë pozitën personale ose duke e keqpërdorë shtatzëninë, 
dobësinë ose pafuqinë fizike dhe mendore të tjetrit, duke dhënë ose duke pranuar të holla ose leverdi 
tjetër për ta marrë pajtimin e personit tjetër, i cili ka ndonjë person nën kontroll ose që rekruton, 
transporton, transferon, blen dhe shet njerëz, strehon ose pranon persona me qëllim të eksploatimit 
përmes prostitucionit ose formave tjera të eksploatimit seksual, pornografisë, punës së detyrueshme 
ose skllavërisë, martesës (kurorës) së imponuar, fekondimit të imponuar, adoptimit të paligjshëm ose 
lidhjeve të ngjashme me të, ose transplantimit të paligjshëm të pjesëve të trupit të njeriut, do të 
dënohet së paku me katër vjet burg.

(2) Ai që do të marrë ose shkatërrojë letërnjoftimin, pasaportën ose ndonjë dokument tjetër identifikues 
të personit tjetër për shkak të kryerjes së veprës së përshkruar në paragrafin 1 i këtij neni, do të dënohet 
së paku me katër vjet burgim. 

(3) Ai që do të shfrytëzojë ose mundësoje në ndonjë mënyrë tjetër shfrytëzim të shërbimeve seksuale 
ose ndonjë lloj tjetër të eksploatimit të personave për të cilët e ka ditur ose ka qenë i detyruar të dijë se 
janë viktima të tregtisë me njerëz, do të dënohet prej gjashtë deri në pesë vjet burg. 

(4) Pajtimi i viktimës së tregtisë me njerëz, me qëllim të eksploatimit të paraparë me paragrafin 1, nuk 
luan kurrfarë roli në kategorizimin e veprës penale sipas paragrafit 1.

(5) Do të gjobitet çdo person juridik që e kryen veprën e përshkruar në paragrafin 1.

(6) Çdo tentim për ta kryer këtë vepër do të ndëshkohet.

(7) Patundshmëritë e shfrytëzuara dhe mjetet e përdorura për kryerjen e veprës konfiskohen.

Tregtia me personat e mitur 

Neni 418-ç

(1) Ai që rekruton, transporton, blen, shet, strehon ose pranon person të mitur për eksploatim, përmes 
prostitucionit ose formave të tjera të eksploatimit seksual, pornografisë, punës së detyrueshme ose 
skllavërisë, martesës së imponuar, fekondimit të imponuar, adoptimit të paligjshëm ose raporteve të 
ngjashme me të ose transplantimit të ndaluar të organeve të trupit të njeriut, do të dënohet së paku 
me tetë vjet burg.

(2) Ai që e kryen me forcë veprën kriminale të përshkruar në paragrafin 1, me kërcënim serioz, me 
mashtrim ose me forma të tjerë të detyrimit, grabitjes, mashtrimit, shpërdorimit të pozitës ose duke e 
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keqpërdorë shtatzëninë, dobësinë, ose pafuqinë fizike dhe mendore të tjetrit, ose duke dhënë ose marrë 
të holla ose përfitim tjetër për ta detyruara të pajtohet personin që e ka nën kontroll një person tjetër, 
do të dënohet së paku me dhjetë vjet burg.  

(3) Ai që shfrytëzon ose i mundëson tjetërkujt shfrytëzim të shërbimeve seksuale ose lloj tjetër të 
eksploatimit të personit të mitur, edhe pse e ka ditur ose e ka pasur për detyrë ta dijë se është viktimë 
e tregtisë me njerëz, do të dënohet së paku me tetë vjet burg. 

(4) Ai që do të marr ose shkatërrojë letërnjoftimin, pasaportën ose ndonjë dokument tjetër identifikues 
të personit tjetër për shkak të kryerjes së veprës së përshkruar në paragrafin 1 dhe 2, do të dënohet së 
paku me katër vjet burg.

(5) Pajtimi i viktimës së tregtisë me njerëz, me qëllim të eksploatimit të paraparë me paragrafin 1, nuk 
luan kurrfarë roli në kategorizimin e veprës penale sipas paragrafit 1.

(6) Do të gjobitet secili person juridik që e kryen veprën e përshkruar në paragrafin 1.

(7) Patundshmëritë e shfrytëzuara dhe mjetet e përdorura për kryerjen e veprës konfiskohen.  

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal 

Shpallur në Gazetën zyrtare nr.: 114/2009

Data e shpalljes: 14.09.2009

Titulli i nenit dhe neni 193 ndryshohen siç vijon:

“Prodhimi dhe shpërndarja e pornografisë fëmijërore

Neni 193 - a

(1) Ai që prodhon pornografi fëmijërore me qëllim që ta distribuojë, përcjellë ose ofrojë atë ose që në 
mënyrë tjetër mundëson qasje në pornografi fëmijërore përmes sistemit kompjuterik, do të dënohet së 
paku me pesë vjet burg.

(2) Ai që siguron pornografi fëmijërore për vete ose për të tjerët ose që posedon pornografi fëmijërore, 
do të dënohet prej pesë deri në tetë vjet burg.  

(3) Nëse vepra e paragrafit 1 dhe 2 e këtij neni kryhet përmes sistemit kompjuterik ose përmes ndonjë 
mjeti tjetër për komunikim masiv, autori i veprës do të dënohet së paku me tetë vjet burg.

(4) Do të gjobitet me para secili person juridik që e kryen veprën e përshkruar në paragrafin 1.

Pas nenit 193-a shtohet titulli i ri dhe neni i ri 193-b, siç vijon:

“Mashtrimi për marrëdhënie seksuale ose për akt tjetër seksual ndaj personit të mitur që nuk i ka 
mbushur 14 vjeç

Neni 193 -b

Çdo person që përdor kompjuter dhe mjete të komunikimit, për të caktuar takim ose që në mënyrave 
të tjera e mashtron një të mitur nën moshën 14 vjeçare në marrëdhënie seksuale ose në ndonjë akt 
tjetër seksual, ose për të prodhuar pornografi fëmijërore, nëse qëllimet e tilla rezultojnë me takim të 
drejtpërdrejtë me personin e mitur, do të dënohet prej një deri në pesë vjet burg.”
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Instrumentet hulumtuese

Aneksi 3

Në këtë aneks janë prezantuar instrumentet e përdorura gjatë hulumtimit. 

Instrumenti nr. 1 

Instrumentet për grumbullimin e të dhënave statistikore zyrtare të abuzimit 
seksual të fëmijëve  

Burimi i të dhënave: Enti Shtetëror i Statistikës në Republikën e Maqedonisë,

Pasqyrimet statistikore për personat e moshës madhore dhe të miturit të denoncuar, të akuzuar dhe të 
gjykuar për vepra penale. 

1. Persona të denoncuar të moshës madhore sipas tipit të veprave penale gjatë viteve 1988–2008

2. Persona të mitur të denoncuar sipas tipit të veprave penale gjatë viteve  1988–2008

3. Persona të moshës madhore të ndjekur penalisht sipas tipit të veprës penale në periudhën gjatë 
viteve 1988–2008 

4. Persona të mitur të ndjekur penalisht sipas tipit të veprës penale gjatë viteve 1988–2008 

5. Persona të moshës madhore të dënuar sipas tipit të veprës penale gjatë viteve 1988–2008

6. Persona të mitur të dënuar sipas tipit të veprës penale gjatë viteve 1988–2008

7. Persona të moshës madhore të denoncuar për abuzim seksual të fëmijëve, sipas  veprës penale, 
llojit të dënimit dhe gjinisë gjatë viteve 2004–2008 

8. Persona të mitur të denoncuar për abuzim seksual të fëmijëve, sipas veprës penale, llojit të 
dënimit dhe gjinisë gjatë viteve 2004–2008 

9. Persona të moshës madhore të akuzuar për abuzim seksual të fëmijëve, sipas  veprës penale, 
llojit të dënimit dhe gjinisë gjatë viteve 2004–2008 

10. Persona të mitur të akuzuar për abuzim seksual të fëmijëve, sipas veprës penale, llojit të 
dënimit dhe gjinisë gjatë viteve 2004–2008 

11. Persona të moshës madhore të dënuar për abuzim seksual të fëmijëve, sipas  veprës penale, 
llojit të dënimit dhe gjinisë gjatë viteve 2004–2008 

12. Persona të mitur të dënuar për abuzim seksual të fëmijëve, sipas  veprës penale, llojit të dënimit 
dhe gjinisë gjatë viteve 2004–2008 

13. Persona të moshës madhore të denoncuar sipas grupit të veprave penale, në bazë të dorëzuesit 
të aktakuzës penale dhe llojit të vendimit, gjatë viteve 2004–2008 

14. Persona të moshës madhore të dënuar sipas veprës penale, gjinisë, orvatjes dhe sanksioneve 
të shqiptuara gjatë viteve 2004–2008 

15. Persona të moshës madhore të dënuar sipas veprës penale, masave të sigurisë, dhe përsëritjes 
së veprës gjatë viteve 2004–2008 

Vërejtje:

1. Këto vepra penale do të merren parasysh:

•	 Dhunim (neni 186) kur viktima ka më pak se 18 vjeç

•	 Marrëdhënie seksuale me person të pafuqishëm (neni 187) kur viktima ka më pak se 18 vjeç

•	 Sulm seksual ndaj personit të mitur që ende nuk i ka mbushur 14 vjeç (neni 188)
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•	 Marrëdhënie seksual duke e shpërdorë pozitën (neni 189, paragrafi 2) kur viktima ka më pak 
se 18 vjet

•	 Kënaqja e pasioneve seksuale para personit tjetër në vend publik (neni 190, paragrafi 2) kur 
viktima i ka më pak se 18 vjeç

•	 Ndërmjetësimi në kryerjen e prostitucionit (neni 191) kur viktima ka më pak se 18 vjet

•	 Nxitja dhe mundësimi i akteve seksuale (neni 192)

•	 Tregimi i materialeve pornografike personit të mitur që nuk i ka mbushur 14 vjeç (neni 193) 

•	 Prodhimi dhe distribuomi i pornografi fëmijërore përmes sistemit kompjuterik (neni 193-а)

•	 Incesti (neni194) kur viktima i ka më pak se 18 vjeç

•	 Jeta jashtëmartesore me person të mitur (neni 197)

•	 Tregtia me persona të mitur (418 – ç)

2. Do të merren parasysh këto grupe të veprave penale:

•	 Vepra penale kundër lirisë seksuale dhe moralit seksual

•	 Vepra penale kundër martesës, familjes dhe rinisë

•	 Vepra penale kundër njerëzisë dhe të drejtës ndërkombëtare 

Instrumenti nr. 2 

Instrumenti për grumbullimin e të dhënave nga dosjet e Qendrave të punës sociale  
për viktimat e abuzimit seksual

Burimi i informacione: Fëmijët viktima të abuzimit seksual 
Burimi i të dhënave: Dosjet e viktimave të abuzimit seksual

16. Vitit i regjistrimit të njoftimit 

1. 2004; 2.2005; 3.2006; 4.2007; 5. 2008; 6. janar-qershor 2009  muaj  _____ ________    ____

17. Forma e njoftimit të parë 

1. Gojore;  2. Përmes telefonit; 3. Me shkrim 4. Tjetër ________________  5. Nuk ka të dhëna

18. Qendra është informuar për ASF nga:

1. Policia; 2. Enti shëndetësor; 3. shkolla; 4. Institucioni për vendosjen e fëmijëve; 5. 
Prindi/tutori/adoptuesi; 6. Anëtari i familjes; 7. Qytetari; 8. Personalisht nga viktima; 9. 
Tjerë_________________ 10. Nuk ka të dhëna

19. Si është përshkruar në raportin e parë: 

1. Dhunim, 2. Incest 3. Ekzibicionizëm 4. Sulm seksual; 5. nxitje; 6. Material pornografik; 7. 
Tregti me njerëz;  8. Tjetër (shpjego) ________________________________ 9. Nuk ka të dhëna

Viktima 

20. Gjinia:  

1. mashkullore   2. femërore 3. Nuk ka të dhëna

21. Mosha e viktimës gjatë raportimit:                          

1. 0-6 vjeç; 2. 7-9 vjeç; 3. 10-13 vjeç; 4. 14-15 vjeç; 5. 16-17 vjeç; 6. Nuk ka të dhëna për 
viktimën
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22. Vendlindja: 
1. fshat_________________________ 2. qytet__________________  3.  nuk ka të dhëna; 4. tjetër

23. Vendbanimi: 

1. fshat_______________________ 2. qytet____________________  3.  nuk ka të dhëna; 4. tjetër

24. Përkatësia etnike: 

1. maqedonas;  2. shqiptar;  3. rom;   4. turk;  5. serb;  6. tjetër, (shpjego) _____  7. e panjohur

25. A është fëmija:  

1. i lindur në martesë; 2. jashtmartesor; 3. nuk ka të dhëna

26. A janë të gjallë prindërit e tij:  

1. po; 2. jo; 3. e gjallë është nëna; 4. i gjallë është babai; 5. nuk ka të dhëna

27. Me kë jeton fëmija?

1. me të dy prindërit biologjikë; 2. vetëm me nënën; 3. vetëm me babanë 4. me babanë 
dhe me njerkën (me kurorë/pa kurorë); 5. me nënën dhe me njerkun (me kurorë/pa kurorë)  
6. vetëm me gjyshen/gjyshin; 7. me vëllezër/motra; 8. me farefis tjerë (shpjego) __________; 
9. në institucion_________________ 10. me tutorin; 11. tjetër (shpjego) _____________________  
12. nuk është e njohur

28. Numri i anëtarëve të familjes ku jeton: 

1. vetëm; 2.  2, 3, 4, 5, 6, 7 e më shumë anëtarë; 3. Nuk ka të dhëna; 4. tjetër

29. A ka vëllezër dhe motra dhe sa janë? 

1. vëllezër _________________________ ;  2. motra________________; 3. nuk ka; 4. Nuk dihet

30. A jeton viktima së bashku me vëllezërit dhe motrat? 

1. po; 2 .jo; 3. nuk ka vëllezër dhe motra; 4. nuk dihet

31. Nëse nuk jeton me prindërit (shpjego pse)

______________________________________________________________________________________ 

32. Niveli i arsimit të filluar të të miturit:

nuk ka filluar arsimin; 2. arsim fillor; 3. arsim të mesëm; 
4. mosha parashkollore; 5. e ka ndërprerë arsimin para mbarimit të shkollës fillore; 6. tjetër; 
7. nuk ka të dhëna

33. Mesatarja e suksesit të arsimit të deritanishëm:

1. shkëlqyeshëm; 2. shumë mirë; 3. mirë; 4. mjaftueshëm; 5. dobët;            6. mosha 
parashkollore 7. nuk e ka filluar arsimin 8. e ka ndërprerë arsimin para mbarimit të shkollës 
fillore; 9. Tjetër 10. Nuk ka të dhëna

34. Sjellja në shkollë: 

1. e mirë  2. e keqe 3. e panjohur 4. mosha parashkollore 5. nuk ka arsim 6. tjetër 7. nuk ka 
të dhëna

      
35. Rregullsia në shkollë: 

1. rregullisht e ndjek mësimit; 2. shpesh mungon nga mësimi; 3. aspak nuk e ndjek mësimin; 4. 
nuk është regjistruar në shkollë; 5. e ka ndërprerë shkollimin, (shpjego pse)_______________7. 
nuk ka të dhëna; 8. mosha parashkollore
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36.  Shkalla e arsimimit të nënës:

1. analfabete; 2. di shkrim-lexim; 3. nuk ka mbaruar arsim fillor 4. arsim fillor; 5. arsim të 
mesëm; 6. arsim të lartë; 7. arsim sipëror; 8. tjetër; 9. nuk ka të dhëna

37.  Shkalla e arsimimit të babait:

1. analfabet; 2. di shkrim-lexim; 3. nuk ka mbaruar arsim fillor 4. arsim fillor; 5. arsim të 
mesëm; 6. arsim të lartë; 7. arsim sipëror; 8. tjetër; 9. nuk ka të dhëna 

38. Shkalla e arsimimit të tutorit (baba):

1. analfabet; 2. di shkrim-lexim; 3. nuk ka mbaruar arsim fillor 4. arsim fillor; 5. arsim të 
mesëm; 6. arsim të lartë; 7. arsim sipëror; 8. tjetër; 9. nuk ka të dhëna

39.  Shkalla e arsimit të tutores (nënë):

1. analfabete; 2. di shkrim lexim; 3. nuk ka mbaruar arsim fillor 4. arsim fillor; 5. arsim të 
mesëm; 6. arsim të lartë; 7. arsim sipëror; 8. tjetër; 9. nuk ka të dhëna

Kushtet e banimit të fëmijës 

40. Ku jeton personi i mitur?

1. në banesë 2. në shtëpi (të bukur, mesatare, të vjetër) 3. banesë/shtëpi të improvizuar 4. 
tjetër_________________ 5. nuk ka të dhëna

41. Numri i dhomave:

 1. një 2 dy 3. tre 4. katër 5. pesë e më tepër 6. nuk ka të dhëna; 7. tjetër

42. Niveli i kushteve të banimit: 

1. standarde; 2. substandarde; 3. nuk ka të dhëna
    
Gjendja ekonomike e familjes

43. Punësimi i prindërve/tutorëve: 

1. të dy janë me punë të rregullt; 2. vetëm babai është me punë të rregullt; 3. vetëm babai 
është me punë të rregullt; 4. të dy punojnë punë të përkohshme; 5. vetëm babai punon punë 
të përkohshme; 6. vetëm nëna punon punë të përkohshme; 7. të dy janë të papunë; 8.  nuk 
ka të dhëna; 9. punojnë anëtarë tjerë të familjes; 10. pensionistë; 11. punëtorë të falimentuar, 
tepricë teknologjike, të evidentuar në entin për punësim; 12. tjetër 

  
44. A shfrytëzon familja ndihme financiare?

1. rregullisht; 2. një herë; 3. nuk ka të dhëna; 4. nuk pranon ndihmë financiare 5. tjetër

45. Të ardhurat e përgjithshme mujore të familjes: 

1. deri në 3.000 den. 2. prej 3.001 deri në 5.000 den.;  3. prej 5.001 deri në 7.000 den.; 4. 
prej 7.001 deri në 10.000 den.; 5. prej 10.001 deri në 15.000 den; 6. Prej 15.001 deri në 
20.000; 7. prej 20001 deri në 30.000 den; 8. mbi 30.000 denarë; 9. tjetër; 10. nuk ka të 
dhëna

 
46. Lloji i pronës së familjes: 

1. shtëpi/banesë, 2. tokë, 3. bagëti; 4. veturë, 5. vlerë tjetër (shpjego)____________________; 
6. nuk ka pronë/vlerë; 7. tjetër 8. më shumë lloje të pronave; 9. nuk ka të dhëna

      
47. Gjendja shëndetësore e fëmijës:

1. e mirë; 2. mesatarisht e mirë; 3. e keqe; 4. nuk ka të dhëna 
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48. A ka sigurim shëndetësor personi i mitur? 

1. po; 2. jo; 3. nuk ka të dhëna

49. A është fëmija njeri me pengesa në zhvillim?

1. fizike; 2. mendore; 3. shqisore; 4. 1, 2, 3; 5. nuk është i tillë; 6. nuk ka të dhëna

Dukuritë sociopatologjike në familje:

50. Alkooli:

1. babai; 2. nëna; 3. i mituri; 4. anëtarë tjetër i familjes (shpjego, cili) __________________; 
5. nuk ka të dhëna ; 6. nuk ka alkoolizëm; 7. më shumë anëtarë të familjes

51. Lypës: 

1. babai; 2. nëna; 3. i mituri; 4. anëtarë tjetër i familjes (shpjego, cili) _________________; 
5. nuk ka të dhëna ; 6. nuk ka lypës; 7. më shumë anëtarë të familjes

52. Prostitucioni:

1. babai; 2. nëna; 3. i mituri; 4. anëtarë tjetër i familjes (shpjego, cili) ___________; 5. nuk ka 
të dhëna ; 6. nuk ka prostitucion; 7. më shumë anëtarë të familjes

53. Droga:  

1. babai; 2. nëna; 3. i mituri; 4. anëtarë tjetër i familjes (shpjego, cili) ___________; 5. nuk ka 
të dhëna ; 6. nuk ka drogë; 7. më shumë anëtarë të familjes

54. Kriminaliteti

1. babai; 2. nëna; 3. i mituri; 4. anëtarë tjetër i familjes (shpjego, cili) ___________; 5. nuk ka 
të dhëna ; 6. nuk ka kriminalitet; 7. më shumë anëtarë të familjes

55. Dhuna familjare: 

1. ekziston, 2. nuk ekziston; 3. nuk është e njohur

Gjendja shëndetësore e familjes 

56. Sëmundje psikike

1. babai; 2. nëna; 3. i mituri; 4. anëtarë tjetër i familjes (shpjego cili)-----------; 5. nuk ka të 
dhëna ; 6. nuk ka sëmundje psikike në familje; 7. më shumë anëtarë të familjes 

57. Sëmundje trupore

1. babai; 2. nëna; 3. i mituri; 4. anëtarë tjetër i familjes (shpjego, cili)-----------; 5. nuk ka të 
dhëna ; 6. nuk ka sëmundje trupore në familje; 7. më shumë anëtarë të familjes 

Rasti i krimit 

58. Mënyra e kryerjes së veprës kriminale:

1. prekje; 2. penetrim vaginal; 3. kënaqje të pasioneve seksuale para tjetrit; 4. nxitje; 5. 
penetrim oral; 6. penetrim anal; 7. pornografi;  8. tjetër ___________, 9. nuk ka të dhëna; 10. 
më shumë mënyra pa penetrim; 11. penetrim dhe mënyra të tjera

59. Përshkrim i shkurtër i abuzimit

____________________________________________________________________________________
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60. Vendi i kryerjes së krimit është:

1. në vendbanimin e autorit të krimit 2. në vendbanimin e viktimës 3. në vendbanimin e autorit 
të krimit dhe viktimës 4. në vend tjetër 5. nuk ka të dhëna

61. Vendi i kryerje së krimit: 

1. qytet________; 2. fshat__________3. tjetër  4. nuk ka të dhëna

62. Lokacioni i kryerjes së krimit: 

1. hapësirë të mbyllur (shtëpi, banesë, tavan, podrum, ksolle, klasë, palestër,    _________); 
2. hapësirë të hapur (park, rrugë, oborr, rrugë, pyll, __________); 3. nuk ka të dhëna; 4. tjetër

63. Relacioni mes viktimës dhe autorit të krimit:

1. njihen mes vete ; 2. nuk njihen mes vete; 3. nuk ka të dhëna
     
64. Nëse përgjigja e pyetjes së 48 është 1, atëherë viktima e ka autorin e krimit: 

1. baba; 2. njerk; 3. farefis tjetër të afërt (xhaxha, dajë, gjysh, vëlla); 4. mik të familjes; 5. 
fqinj; 6. ndonjë nga shkolla; 7. nga stërvitjet sportive;  8. tjetër (ndonjë që e njeh viktima 
jashtë shkollës, ndonjë fqinj të familjes, taksist, lidhje krushqie) __________,9. lidhje dashurie 
- dashnor; 10. nuk ka të dhëna

65. Sa kohë janë njohur viktima me autorin e krimit para se të fillojë abuzimi? 

1. nuk janë njohur; 2. posa janë njohur; 3. janë njohur një kohë të shkurtër (deri në 6 muaj), 4. 
mesatarisht një kohë të gjatë (deri në 1 vit), 5. më shumë se 1 vit; 6. Nuk ka të dhëna 

     
66. Sa kohë janë njohur viktima dhe autori i krimit para se të ndodh krimi: 

1. për herë të parë janë njohur; 2. deri në 6 muaj; 3. prej 6 muaj deri në 1 vit; 4. prej 1 deri në 
2 vite; 5; mbi 2 vite 6. tjetër 7. nuk ka të dhëna

     
67. Gjatë kryerjes së veprës autori i krimit ka përdorë: 

1. kërcënim, 2. forcë, 3. premtim, 4. të mira materiale dhe dhurata, 5. tjetër ________;  6. më 
shumë mënyra; 7. nuk ka të dhëna 8. hutim dhe mashtrim 9. shfrenim të pasioneve përpara 
viktimës 

68. Sa herë është kryer abuzimi seksual?

1. një herë ; 2. dy herë; 3. tre deri në pesë herë; 4. më shumë se pesë herë; 5. nuk ka të dhëna 

69. Numri i autorëve të krimit është: 

1. një person; 2. dy persona; 3. tre ose më tepër persona; 4. nuk ka të dhëna 

70. A ka ekzistuar vetëm një lloj i abuzimit? 

1. po; 2. jo; 3. nuk ka të dhëna; 4. tjetër

71. A ka pasur ndonjë abuzim tjetër seksual para denoncimit të rastit? 

1. po; 2. jo: 3. nuk ka të dhëna; 

72. A ka pasur ndonjë abuzim tjetër seksual pas denoncimit të rastit? 

1. po; 2. jo: 3. nuk ka të dhëna; 
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Procedura 

73. Kush e ka bërë bisedën e parë me viktimën? 

1. polic me uniformë; 2. polic pa uniformë; 3. person nga QPS-ja; 4. ekip profesionist nga 
QPS-ja; 5. QPS-ja së basku me policinë; 6. tjetër__________ 7. nuk ka të dhëna

     
74. Nëse MPB-ja ka informuar për rastin, a është përfshirë QPS-ja menjëherë në bisedën e parë? 

1. po; 2. jo; MPB-ja nuk ka informuar; 4. nuk ka të dhëna
   

75. Nëse QPS-ja e para është informuar për rastin, çka ka ndërmarrë:

menjëherë ka informuar MPB-në që më tej të veprojnë bashkërisht; menjëherë ka ndërmarrë 
masa për sigurinë e fëmijës në fjalë, e pastaj e ka informuar MPB-në; në mënyrë të pavarur 
ka marrë masa nga fushëveprimi i vetë e pastaj e ka informuar MPB-në; QPS-ja nuk është 
informuar e para për rastin; tjetër; nuk ka të dhëna

76. Pas bisedës së zhvilluar QPS-ja përgatit:

1. Raport nga dy bashkëpunëtorë profesionalë 2. Konstatim dhe mendim nga një ekspert i 
QPS-së 3. Konstatim të 3 anëtarëve të ekipit profesional 4. Informim 5. Konstatim të ekipit 
profesional dhe mendim të një punëtori 6. Informim dhe konstatim nga ekspertët profesionalë 
dhe mendim të një punëtori 7. tjetër 8. nuk ka të dhëna

77. Pas bisedës së parë me fëmijën, QPS-ja ka marrë pjesë edhe:

1. në bisedën me prokurorin publik 2. në dëgjimin para gjykatësit hetues, 3. në një dëgjim në 
seancë gjyqësore, 4. në dy dëgjime në seanca gjyqësore,5. në tre ose më shumë dëgjime,  6. 
në një dëgjim para gjykatësit hetues dhe në një dëgjim në gjykatë, 7. tjetër, 8. nuk ka të dhëna

  
78.  Procedurat e  QPS-së lidhur me abuzimin seksual të fëmijëve përfundojnë:

1. pas përfundimit të gjyqit 2. pas dërgimit të fëmijëve për ndihmë psiko-sociale ose psikiatrike 
3. pas strehimit të fëmijës në institucion /familje për përkujdesje   4. pas dërgimit në ndonjë 
shërbim tjetër të QPS-së për shkak të të drejtave për mbrojtje sociale 5. pas duke qenë ende 
aktiv procedura për mbrojtjen e fëmijëve  6. pas këshillimit të prindërve, konstatimit të gjendjes 
së familjes, vizitës së shkollës dhe ndjekjes së fëmijës 7. pas dërgimit në entin e shëndetit 
mental ose në ndonjë institucion tjetër psikiatrik 8. pas arritjes së moshës madhore të viktimës 
9. tjetër 10. pas dorëzimit të dokumentacionit në polici, prokurori ose në  gjykatë 11. pas nuk 
ka të dhëna 12. pas refuzimit të prindërit të bashkëpunojnë 

    
79. Masat e ndërmarra nga QPS-ja lidhur me abuzimet seksual të të miturve

përcaktimi i një kujdestari, marrja e së drejtës prindërore; ndihma financiare; sigurimi i mbrojtjes 
shëndetësore; këshillimi i prindërve, konstatimi i gjendjes së familjes, vizita e shkollës dhe 
përcjellja e fëmijës; udhëzimi në qendrën e shëndetit mental ose në ndonjë i institucion tjetër 
psikik ose psikiatrik; strehimi i viktimës në institucion/shtëpi; tjetër; nuk ka të dhëna; më 
shumë përgjigje të ndryshme; kufizimi dhe mbikëqyrja e fuqizuar e së drejtës prindërore; nuk 
merren masa për shkak se prindërit refuzojnë 

Instrumenti 3

Instrumenti për mbledhjen e të dhënave nga vendimet gjyqësore për abuzimin 
seksual të fëmijëve

Burimi i të dhënave: vendimet gjyqësore
Burimi: autori i krimit

1. Gjykata themelore :

______________________________________________________________________________________
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2. Data e miratimit të vendimit dhe numri 

______________________________________________________________________________________

3. Aktakuza e ngritur më 

______________________________________________________________________________________

4. Zgjatja e procedurës nga ngritja e aktakuzës deri te marrja e vendimit: 

1. deri në 1 muaj; 2. nga një deri në nëntë muaj; 3. prej dy deri në katër muaj; 4. prej katër deri 
në gjashtë muaj; 5. prej gjashtë deri në nëntë muaj; 6. prej nëntë deri në dymbëdhjetë muaj; 
7. mbi dymbëdhjetë muaj; 8. tjetër 9. nuk ka të dhëna 

5. Vepra penale ____________________________________neni._____________________________________

6. Vendimi ishte:

1. gjykim; 2. lirim; 

7. Shqiptimi i sanksionit gjykues për veprën aktuale penale: 

1. gjykim me kusht; 2. gjobë; 3. burgosje ___________________; 4. tjetër __________________; 
5. gjykim lirues; 6. nuk ka të dhëna

8. Kohëzgjatja e dënimit me burg:

1. deri në 3 muaj; 2. deri në 1 vit; 3. prej 1 deri në 2 vite; 4. prej 2 deri në 5 vite; 5. prej 5 deri 
në 10 vite; 6. tjetër_______________________7. nuk është dënim me burg

9. Dëshmia: 

1. pranimi; 2. deklarata e të dëmtuarit; 3. konstatimi i personit ekspert; 
4. dëshmia  5. raporti nga specialisti;  6. mendimi, raporti, njoftimi nga QPS-ja; 7. 
tjetër_____________; 8. nuk ka të dhëna

I pandehuri:

10. Gjinia 

1. mashkullore 2. femërore 

11. Mosha e të pandehurit kur është kryer vepra penale: 

1. deri në moshën 18-vjeçare; 2. 18-24 vjeç; 3. 25-30 vjeç; 4. 31-40 vjeç; 5. 41-50 vjeç; 6. 
51-60 vjeç; 7. mbi 60 vjeç

 
12. Vendlindja: 

1. qytet______________________________________; 2. fshat________________________________

13. Ndbanimi: 

1. qytet______________________________________; 2. fshat________________________________

14. A e ka ndryshuar vendbanimin: 

1. fshat – fshat; 2. qytet – qytet; 3. fshat – qytet; 4. qytet– fshat; 5. tjetër ___________________; 
6. nuk e ka ndryshuar vendbanimin; 7. nuk ka të dhëna 

15. Arsimi: 

1. pa arsim; 2. shkollë fillore; 3. të mesme; 4. të lartë ; 5. sipëror; 6. në studim e 
sipër_____________: 7. tjetër ______________8. nuk ka të dhëna
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16. Përkatësia etnike: 

1. maqedonas;  2. shqiptar;  3. rom;   4. turk;  5. serb;  6. tjetër (shpjego) ______________________: 
7. nuk ka të dhëna 

17. Shtetas:

1. i RM-së;  2. tjetër ________________________________________________; 3. nuk ka të dhëna

18. Gjendja martesore: 

1. i/e martuar 2. në bashkësi jashtëmartesore 3. i/e shkurorëzuar 4. i/e vejë 5. nuk është i/e 
martuar 6. nuk ka të dhëna 7. tjetër________

19. A ka fëmijë: 

1. po (sa?) ________________________________________________ ; 2. Jo;  3. nuk ka të dhëna

20. A ka qenë i dënuar më parë: 

1. jo; 2. po, sa herë______  (recidivist/përsëritës i përgjithshëm, recidivist i veçantë, recidivist 
i përzier)

21. Është shqiptuar sanksion paraprak: 

1. po; 2 jo; 3. asnjëra 

22. Lloji i sanksionit të fundit të shqiptuar: 

1. dënim me kusht; 2. gjobë; 3. burg ________________________; 4. tjetër____  ______________

Viktima (i/e mitur) 

23. Gjinia:  

1. mashkull   2. femër 3. nuk ka të dhëna 

24. Mosha e viktimës kur është kryere vepra penale:                          

1. deri në 6 vjeç; 2. prej 7 deri në 9 vjeç; 3. prej 10 deri në 13 vjeç; 4. prej 14 deri në 15 vjeç; 
5. prej 16 deri në 17 vjeç; 6. nuk ka të dhëna për moshën

25. Raportet mes viktimës dhe autorit të krimit:

1. i njohur; 2. i panjohur; 3 nuk ka të dhëna 

26. Nëse janë njohur, atëherë viktima e ka autorin e krimit: 

1. baba; 2. njerk; 3. farefis tjetër të afërt (xhaxhai, daja, gjyshi, vëllai); 4. mik të familjes; 
5. fqinj; 6. ndonjë nga shkolla; 7. nga stërvitjet sportive;  8. tjetër (ndonjë që e njeh viktima 
jashtë shkollës, ndonjë fqinj të familjes, taksist, lidhje krushqie) __________;9. lidhje dashurie 
– dashnor; 10. nuk ka të dhëna

27. Sa kohë janë njohur viktima me autorin e krimit para se të fillojë abuzimi? 

1. nuk janë njohur; 2. posa janë njohur; 3. janë njohur një kohë të shkurtër (deri në 6 muaj), 4. 
mesatarisht një kohë të gjatë (deri në 1 vit), 5. më shumë se 1 vit; 6. nuk ka të dhëna

    
28. Kohëzgjatja para zbulimit: 

1. për herë të parë; 2. deri në 6 muaj; 3. prej 6 muaj deri në 1 vit; 4. prej 1 deri në 2 vite; 5;  
mbi 2 vite 6. tjetër 7. nuk ka të dhëna
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29. Gjatë kryerjes së veprës autori i krimit ka përdorë: 

1. kërcënim; 2. forcë; 3. premtim; 4. të mira materiale dhe dhurata; 5. tjetër ________;  6. 
më shumë mjete të ndryshme; 7. nuk ka të dhëna; 8. hutim dhe mashtrim; 9. shfrenim të 
pasioneve përpara viktimës

30. Sa herë është kryer abuzimi seksual:

1. një herë; 2. dy herë; 3. tre deri në pesë herë; 4. më shumë se pesë herë; 5. nuk ka të dhëna

31. Numri i autorëve të krimit është: 

1. një person; 2. dy persona; 3. tre ose më tepër persona; 4. nuk ka të dhëna

32. A ka ekzistuar vetëm një lloj i abuzimit? 

1. po; 2. jo; 3. nuk ka të dhëna; 4. tjetër

33. A ka pasur abuzim seksual nga ndonjë person tjetër: 

 1. po; 2. jo; 3. nuk është e njohur
    

34. Përshkrim i shkurtër i aktit 

______________________________________________________________________________________
35. Mënyra e kryerjes së veprës kriminale:

1. prekje; 2. penetrim vaginal; 3. kënaqje të pasioneve përpara personit tjetër; 4. nxitje; 5. 
penetrim oral; 6. penetrim anal; 7. incizim dhe shfaqje;  8. tjetër ___________, 9. nuk ka të 
dhëna; 10. më shumë mënyra pa penetrim; 11. penetrim dhe mënyra të tjera:

36. Vendi i kryerjes së krimit është: 

1. në vendbanimin e autorit të krimit; 2. në vendbanimin e viktimës; 3. në vendbanimin e 
autorit të krimit dhe viktimës; 4. në vend tjetër; 5. tjetër____________________; 6. nuk ka të 
dhëna

Procedura 

1. A ka qenë në paraburgim i pandehuri gjatë procesit gjyqësor deri në marrjen e vendimit: 

1. po; 2. jo; 3. nuk ka të dhëna; 4. është liruar nga paraburgimi para marrjes së vendimit 
gjyqësor 

2. A ka qenë procesi gjyqësor i mbyllur për publikun: 

1. po; 2. jo; 3. i panjohur

3. Sa herë është dëgjuar viktima:

1. është pranuar deklarata e dhënë gjatë hetimit 2. është dëgjuar një herë në seancën kryesore
3. është dëgjuar dy herë 4. është dëgjuar më shumë herë  5. tjetër 6. nuk është dëgjuar në 
procesin gjyqësor 7. nuk ka të dhëna 

4. A ka marrë pjesë përfaqësuesi i QPS-së në seancën kryesore:

1. po; 2. jo; 3. nuk ka të dhëna; 4. tjetër

5. A është kërkuar mendimi i QPS-së:

1. po; 2. jo; 3. nuk ka të dhëna

6. Në çfarë roli përfaqësuesi QPS-së ka marrë pjesë në gjykim:

1. kujdestar; 2. person profesional për mbështetjen e fëmijës; 3. person profesional përmes të 
cilit parashtrohen pyetje; 4. person profesional që jep mendim profesional; 5. person profesional 
si dëshmitar; 6. tjetër _____________
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7. në më shumë cilësi; 8. nuk ka prezantuar përfaqësues i QPS-së 9. nuk ka të dhëna 

Instrumenti 4: 

Skenarët për përcjelljen e fokus-grupeve 

1. Diskutim në fokus-grup me profesionistë të qendrave të punës sociale (QPS)

Skenari për përcjelljen e fokus-grupeve të të punësuarve në QPS

1. Në bazë të përvojës së QPS-së, na intereson opinioni juaj për rritjen e abuzimit seksual të 
fëmijëve. Këtë pyetje e parashtrojmë për arsye se pothuajse për çdo ditë nëpër mediume 
paraqiten raste të abuzimit seksual të fëmijëve. Prandaj, a është fjala për hiperbolizim nga 
mediumet, përshtypje e krijuar nga mediat apo rritje reale e abuzimit seksual të fëmijëve

2. Nëse konsideroni se ka rritje reale të dukurisë se abuzimit seksual të fëmijëve, na intereson 
mendimi Juaj se pse është kjo kështu?

3. Po ashtu na intereson mendimi Juaj: a është mbuluar plotësisht në aspekt normativ materia 
për abuzimin seksual të fëmijëve. Çka dhe ku mungon, kjo ka të bëjë me materien që e mbulon 
QPS-ja. 

4. A mendoni se kompetencat e QPS-ve janë të mjaftueshme dhe a duhet të ndryshojë diçka dhe, 
nëse po, çka? A keni formularë dhe udhëzime metodologjike për të vepruar dhe për t’i përcjellë 
viktimat e ASF-ve?

5. Si është e organizuar dhe si duhet të organizohet puna në QPS në lidhje me çështjen e viktimave    
të abuzimit seksual? A duhet të ndryshojë diçka dhe, nëse po, çka?

6. A jeni i kënaqur nga bashkëpunim me organet e tjera të inkuadruara në rastin e abuzimit seksual 
të fëmijëve? Me cilat organe ky bashkëpunim është i mirë, me cilat ka probleme dhe në çfarë 
drejtimi duhet të përmirësohet? A është kjo e rregulluar me protokolle dhe cilat detyrime dalin 
prej tyre?

7. A është detyrimi QPS-ve përcjellja e viktimës së abuzimit seksual? Cila është praktika në QPS-
të tona në lidhje me këtë çështje? Çka ndërmerr QPS-ja për mbrojtjen e fëmijës së abuzuar nga 
abuzimi i mëtejmë? Çfarë masash mbrojtëse kanë në disponim QPS-të dhe, sipas mendimit 
tuaj, a janë të mjaftueshme ato për mbrojtjen e plotë të fëmijës viktimë? 

8. Cilat janë përvojat dhe mendimet tuaja në lidhje me procedurën gjyqësore dhe trajtimin e 
fëmijës viktimë, veçanërisht roli Juaj në procedurën gjyqësore? (ballafaqimi me autorin e krimit, 
sa herë dëgjohet fëmija etj.)

9. Sipas jush, në çka duhet të vihet theksi i preventivës së abuzimit seksual të fëmijës? Si duhet 
të duket funksioni preventiv i QPS-ve? 

10. Cili është problemi më i madh me të cilin ballafaqoheni ju në rastet e abuzimit seksual të 
fëmijëve? 

11. Gjatë punës suaj a keni marrë çfarëdo edukimi për të vepruar me viktimat e abuzimit seksual? 
A ju ka ndihmuar kjo gjatë punës suaj dhe sa ju ka mjaftuar? A ndjeni nevojë për edukime 
plotësuese dhe për çfarë 

12. Sipas përvojës suaj, a ekzistojnë shërbime për ndihmë psikologjike-psikiatrike dhe për 
mbështetjen e fëmijëve viktima, përkatësisht cilat janë përvojat tuaja të deritanishme në këtë 
plan? 

13. A mendoni se QPS-të duhet të ofrojnë ndihmë psikologjike për fëmijët viktima apo kjo është 
kompetencë e ndonjë shërbimi tjetër profesional? 

14. Ju lutemi që secili prej jush në fund të bisedës ta përmendni problemin që nuk është diskutuar, 
e për të cilin mendoni se është i rëndësishëm për temën e sotme? 
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2. Diskutim në fokus-grup me policë

Skenari për përcjelljen e fokus-grupeve me policinë

1. Në bazë të përvojës së fituar gjatë karrierës suaj në MBP, çka mendoni se është abuzimi seksual 
i fëmijëve? Ju lutem shprehni mendimet tuaja nëse ka pasur rritje ose zvogëlim të incidenteve 
të abuzimit seksual të fëmijëve gjatë viteve të fundit. Këtë pyetje e parashtrojmë për arsye se 
pothuajse për çdo ditë nëpër mediume paraqiten raste të abuzimit seksual të fëmijëve. Prandaj, 
a është fjala për hiperbolizim nga mediumet, përshtypje e krijuar nga mediat apo rritje reale e 
abuzimit seksual të fëmijëve?

2. Nëse konsideroni se ka rritje reale të dukurisë së abuzimit seksual të fëmijëve, na intereson 
mendimi Juaj se pse është kjo kështu?

3. Po ashtu na intereson mendimi Juaj: a është mbuluar plotësisht në aspekt normativ materia për 
abuzimin seksual të fëmijëve. Çka mungon dhe çka duhet të përfshihet në sferën veprimtarisë 
së policisë? 

4. A e mendoni se është i mjaftueshëm roli i policisë në detektimin dhe zgjidhjen e rasteve të 
abuzimit seksual të fëmijëve? A duhet të ndryshojë diçka? A keni udhëzime të brendshme 
dhe procedura adekuate të cilat e rregullojnë grumbullimin e të dhënave nga fëmijët viktima, 
bisedën me fëmijët viktima të abuzimit seksual?

5. Përshkruajeni punën dhe strukturën organizative të MPB-së në lidhje me zbulimin e viktimave të 
abuzimit seksual. A duhet të ndryshojë diçka dhe, nëse po, çka? Kush është i përfshirë në këtë 
çështje? A ka ekipe të specializuara dhe cilat janë profilet e këtyre ekipeve?

6. A jeni të kënaqur me nivelin e bashkëpunimit të policisë me organet e tjera të inkuadruara në 
rastet e abuzimit seksual të fëmijëve? Me cilat organe keni bashkëpunim të mirë? Ku hasni në 
probleme dhe si mund të avancohet një bashkëpunim i tillë? A është rregulluar bashkëpunimi 
me protokolle dhe cilat detyrime dalin prej tyre? A ka ndarje të qartë të kompetencave ndërmjet 
institucioneve që merren me abuzimin seksual të fëmijëve? 

7. Çka ka ndërmarrë policia pas zbulimit të rastit, në lidhje me mbrojtjen e fëmijës nga viktimizimi 
i mëtejmë, duke filluar nga autori i veprës e deri të institucioni? Cilat masa mbrojtëse janë në 
dispozicion dhe a mendoni se ato janë të mjaftueshme për të mundësuar mbrojtje të plotë të 
fëmijës viktimë të abuzimit seksual?

8. Cilat janë përvojat dhe mendimet tuaja në lidhje me procedurën gjyqësore (bashkëpunimin 
me prokurorinë, urdhrat për bastisje, pranimin e dëshmive) dhe trajtimin e fëmijës viktimë të 
abuzimit seksual, në lidhje me ballafaqimin e tij/saj me autorin e krimit, sa herë kërkohet dëgjimi 
i viktimës në seancë gjyqësore etj. Cili është roli Juaj në procesin gjyqësor? Me çfarë probleme 
jeni ballafaquar gjatë komunikimit me Prokurorinë dhe gjykatën? 

9. A e ndiqni rastin në procesin gjyqësor pasi ta dorëzoni kallëzimin penal? Si shkon procedura? 
A i monitoroni fëmijët, autorë të veprës abuzim seksual, pas lirimit të tyre? Si realizohet ky 
monitorim? 

10. Si i zgjidhni në praktikë rastet e abuzimit seksual të fëmijëve? Kush e realizon intervistën? Kur 
përfshihen shërbimet tjera dhe cilat veprime të përbashkëta i ndërmerrni më së shpeshti?

11. Cilat janë problemet kryesore më të cilat ballafaqoheni në rastet e abuzimit seksual të fëmijëve? 

12. Cila është përshtypja juaj për rrjedhën dhe mënyrën e zhvillimit të bisedës me fëmijën viktimë 
të abuzimit seksual? A e shihni se keni sukses në identifikimin e bërthamës së problemit dhe në 
gjetjen e informacioneve cilësore, me të cilat do të mund ta procedoni rastin apo do të kishte 
qenë më mirë që intervistën ta realizojnë ekspertë përkatës? Si e realizoni zakonisht intervistën 
me fëmijët viktima të abuzimit seksual: vetë apo me bashkëbisedues të tjerë? Pse njëra mënyrë 
është më e shpeshtë se mënyra tjetër e intervistimit të fëmijëve viktima?

13. Cila është praktika Juaj më e mirë në zgjidhjen e rasteve të abuzimit seksual të fëmijëve, si dhe 
praktika më e mirë e diskutimit me fëmijët viktima të këtij krimi? 

14. Ku duhet të fokusohen orvatjet për parandalimin e abuzimit seksual të fëmijëve? Cili duhet të 
jetë funksioni preventiv i policisë?
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15. Gjatë punës suaj a keni marrë çfarëdo edukimi për të vepruar me viktimat e abuzimit seksual? 
A ju ka ndihmuar kjo gjatë punës suaj dhe sa ju ka mjaftuar? A ndjeni nevojë për edukime 
plotësuese dhe për çfarë temash?  

16. A ka shërbime që ofrojnë ndihmë psikologjike dhe psikiatrike për fëmijët viktima apo dhe çfarë 
përvoje keni pasur me këta shërbime?

17. A janë të mjaftueshme dënimet e parapare për abuzim seksual të fëmijëve? Cili është mendimi 
juaj për praktikën e gjyqit në marrjen e verdikteve për abuzim seksual të fëmijëve?

18. Ju lutemi theksoni problemet/çështjet që nuk janë diskutuar, e për të cilat mendoni se janë të 
rëndësishme dhe kanë të bëjnë me abuzimin seksual të fëmijëve? 

3. Diskutim në fokus-grup me punëtorët shëndetësorë

1. Në bazë të përvojës së fituar gjatë karrierës suaj, çka mendoni se është abuzimi seksual i 
fëmijëve? Ju lutem shprehni mendimet tuaja nëse ka pasur rritje ose zvogëlim të incidenteve 
të abuzimit seksual të fëmijëve gjatë viteve të fundit. Këtë pyetje e parashtrojmë për arsye se 
pothuajse për çdo ditë nëpër mediume paraqiten raste të abuzimit seksual të fëmijëve. Prandaj, 
a është fjala për hiperbolizim nga mediumet, përshtypje e krijuar nga mediat apo rritje reale e 
abuzimit seksual të fëmijëve?

2. Nëse konsideroni se ka rritje reale të dukurisë së abuzimit seksual të fëmijëve, na intereson 
mendimi Juaj se pse është kjo kështu?

3. Lirisht mund të thuhet se abuzimi seksual i fëmijëve është njëra ndër format e shumta të 
dhunës ndaj fëmijëve. Si mjek i përgjithshëm ose mjek i fëmijëve, a jeni në dijeni me format 
më të ashpra të abuzimit seksual të fëmijëve? A mund t’i zbuloni dhe dalloni lehtë simptomat 
e abuzimit seksual të fëmijëve në mesin e pacientëve tuaj më të vegjël?

4. Si do të reagonit nëse gjatë punës suaj hasni në ndonjë fëmijë të abuzuar seksualisht? A ka 
udhëzime për veprimet që duhet të ndërmarren në raste të tilla? A jeni ballafaquar ndonjëherë 
me raste të tilla? Nëse po, atëherë çfarë masa keni ndërmarrë? 

5. Abuzimi seksual ka pasoja afatgjatë në zhvillimin fizik dhe mendor të fëmijëve. A duhet të 
monitorohet zhvillimi fëmijëve viktima të abuzimit seksual dhe kush duhet të bëjë atë monitorim?  
A duhet t’i nënshtrohen viktimat e abuzimit seksual një trajtimi të detyrueshëm (mjekësor), që 
ashtu të tejkalohen pasojat eventuale? A duhet të jetë i detyrueshëm trajtimi apo duhet të vijë 
në shprehje vetëm nëse ka nevojë? Çka duhet të përmbajë një trajtim i tillë?

6. A e dini se autoritete shtetërore duhet të përfshihen në rastet e abuzimit seksual të fëmijëve? 
Cilat autoritete duhet të kenë rol udhëheqës dhe cila është përvoja juaj në këtë drejtim? 

7. Me cilat organe kontaktoni në rastet e abuzimit seksual të fëmijëve? Si do ta vlerësonit nivelin 
e bashkëpunimit? A ekzistojnë probleme? Cili është shkaku i përgjithshëm i problemeve? Nëse 
nuk ke përvojë personale me rastet e abuzimit seksual të fëmijëve, atëherë me cilat autoritete 
do të duhet të bashkëpunoni? 

8. A janë të përfshirë mjekët e përgjithshëm në procesin gjyqësor dhe si e vlerësoni rolin e tyre në 
këtë drejtim? A duhet të ekzistojë një bazë e veçantë e të dhënave për rastet e abuzimit seksual 
të fëmijëve? Cili organ (institucion) duhet ta krijojë atë?

9. Cila janë përvojat dhe pikëpamjet tuaja në lidhje me procesin gjyqësor dhe trajtimin e fëmijëve 
viktima të abuzimit seksual? Nëse merret parasysh fakti se ju keni qenë personi i parë që ka 
kontaktuar me fëmijën viktimë, cili është roli juaj në procesin gjyqësor? A mendoni se ligjet, 
udhëzimet dhe aktet nënligjore i mbulojnë plotësisht masat dhe trajtimin e rasteve të abuzimit 
seksual të fëmijëve? Nëse jo, ju lutemi t’i identifikoni sferat që duhet të rregullohen më tej? 

A mendoni se mjekët amë janë personat e duhur që duhet t’i 
trajtojnë fëmijët viktima të abuzimit seksual? Kur dhe si duhet 
të pyesë mjeku amë për abuzimin seksual? A duhet të jenë këto 
pyetje pjesë e rutinës, për shembull, gjatë kontrollimit mjekësor 
të fëmijës? 

A jeni në dijeni për 
institucionet të cilat 
mbajnë evidencë të rasteve 
të abuzimit seksual të 
fëmijëve?
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10. A keni pasur gjatë përvojës suaj raste të abuzimit seksual të fëmijëve dhe a keni pasur 
ndonjëherë problem me zgjidhjen e rasteve të tilla? Cilat janë problemet më të mëdha me të 
cilat jeni ballafaquar në rastet e abuzimit seksual të fëmijëve? A ka programe për ndihmë të 
fëmijëve viktima dhe të familjeve të tyre?

11. Gjatë punës suaj a keni marrë çfarëdo edukimi për të vepruar me viktimat e abuzimit seksual? A 
ju ka ndihmuar kjo gjatë punës suaj dhe a ka qenë e mjaftueshme? A ndjeni nevojë për edukime 
plotësuese dhe për çfarë temash?  

12. Qëllimi ideal është parandalimi i të gjitha dukurive dhe përvojave të abuzimit seksual të fëmijëve. 
Në këtë drejtim, cili do të ishte roli juaj preventiv si mjek në drejtim të arritjes së këtij qëllimi? 
Cili është roli preventiv primar, sekondar dhe terciar i shërbimit psikiatrik dhe psikologjik?

13. Ju lutemi përmendni problemet/çështjet që nuk janë diskutuar, e për të cilat mendoni se janë 
të rëndësishme dhe kanë të bëjnë me abuzimin seksual të fëmijëve? 

4. Diskutim në fokus-grup me arsimtarë të shkollave fillore

1. Në bazë të përvojës së fituar gjatë karrierës suaj profesionale, çka konsideroni abuzim seksual 
të fëmijëve? Ju lutem shprehni mendimet tuaja nëse ka pasur rritje ose zvogëlim të incidenteve 
të abuzimit seksual të fëmijëve gjatë viteve të fundit. Këtë pyetje e parashtrojmë për arsye se 
pothuajse për çdo ditë nëpër mediume paraqiten raste të abuzimit seksual të fëmijëve. Prandaj, 
a është fjala për hiperbolizim nga mediumet, përshtypje e krijuar nga mediat apo rritje reale e 
abuzimit seksual të fëmijëve?

2. Nëse konsideroni se ka rritje reale të dukurisë së abuzimit seksual të fëmijëve, na intereson 
mendimi Juaj se pse është kjo kështu?

3. Problemi i abuzimit seksual të fëmijëve në dhjetë vitet e fundit është fokusin e interesimit të të 
gjithë profesionistëve që merren me të rinjtë, familjen dhe fëmijët. Çka mendoni ju si persona të 
përfshirë në mënyrë aktive në edukimin dhe arsimin e fëmijëve, a jeni të informuar sa duhet me 
këtë problem dhe dukuri, që të mund ta dalloni me kohë dhe të ndihmoni në mënyrë përkatëse? 
Nëse konsideroni se nuk mjafton, atëherë me çka duhet të plotësohet ajo përvojë? 

4. Po ashtu na intereson nëse ju si arsimtarë dhe pedagogë jeni të njoftuar me format më të 
shpeshta të ASF-së? A jeni të njoftuar me shenjat e ASF-së në periudhën e shkollimit dhe 
adoleshencës? A jeni të njoftuar me pasojat?

Na intereson mendimi juaj për atë se a munden arsimtarët dhe pedagogët t’i dallojnë viktimat 
e abuzimit seksual të nxënësve të tyre? Nëse po, atëherë a keni pasur në shkollën tuaj rast 
të tillë? Nëse jo, çfarë duhet bërë që të ndryshojë gjendja e tillë? A e di personeli se si duhet 
vepruar?

5. A ka shkolla rregulla të qarta dhe të shkruara për atë se çka është ngacmimi dhe abuzimi 
seksual nga personeli, arsimtarët dhe nxënësit? 

6. A keni pasur gjatë punës suaj ndonjë përvojë me ndonjë nxënës që ka qenë viktimë e abuzimit 
seksual dhe a keni reaguar në mënyrë përkatëse? A ka udhëzime, protokolle bashkëpunimi për 
udhëzimin, dërgimin dhe raportimin e viktimave të abuzimit seksual të fëmijëve?

7. A duhet të ndiqet zhvillimi i viktimave të abuzimit seksual dhe kush duhet ta bëjë atë? A duhet 
detyrimisht t’u nënshtrohen viktimat e abuzimit seksual trajtimeve të caktuara që ashtu t’i 
tejkalojnë pasojat eventuale? Trajtimi duhet të jetë i detyrueshëm apo sipas nevojës? Çfarë 

•	 Si u komunikohen rregullat (e shkruara dhe të pashkruara) arsimtarëve dhe nxënësve 

•	 A i dinë të gjithë arsimtarët dhe nxënësit rregullat (a e kanë të gjithë të qartë se çka nënkuptohet 
me termin ngacmimi dhe abuzim seksual)?  

•	 A është dënuar deri më tani ndonjë arsimtar për shkak të ngacmimit dhe abuzimit seksual të 
nxënësve? 

•	 A është dënuar deri më tani ndonjë nxënës për shkak të ngacmimit dhe abuzimit seksual të 
nxënësve? 
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trajtimi duhet të mundësohet? A mendoni se duhet të ekzistojë baza e vetme e të dhënave për 
ASF? Cili organ duhet ta krijojë atë bazë të të dhënave?

8. A e dini se cilat institucione kanë evidenca të rasteve të abuzimit seksual të fëmijëve dhe cilat 
institucione duhet të informohen për rastet e tilla?

Policia 
Qendrat e punës sociale
Shkollat, kopshtet
Qendrat shëndetësore, mjekët amë, barnatoret (në spitale)
Spitali
Qendrat për mbrojtjen e viktimave
OJQ-të 

9. Cilave shërbime profesionale në shkollë do t’u drejtoheshit për këshillë lidhur me trajtimin e 
rasteve të abuzimit seksual?

10. A ju drejtohen nxënësit vetë juve personalisht për këshilla apo vijnë te ju të dërguar nga 
arsimtarët e tjerë pasi të ndodhë ndonjë incident? Kur ju drejtohet ndonjë nxënës për këshillë, 
zakonisht për çfarë këshilla bëhet fjalë? A janë arsimtarët kompetentë të ofrojnë ndihmë nëse 
ka raste të nxënësve që janë nën stres? A është shërbimi profesional kompetent që t’u ofrojë 
ndihmë nxënësve që janë nën stres? 

11. Ju si punëtor arsimi a keni kaluar ndonjë formë të edukimit/trajnimit për rastet e abuzimit 
seksual të fëmijëve? A ka qenë i dobishëm ai trajnim për punën tuaj dhe a konsideroni se keni 
nevojë për edukime/trajnime plotësuese?

12. A e dini se në çfarë mënyre mund ta parandalojmë abuzimin seksual të fëmijëve? Çka sugjeroni 
të ndërmerret për parandalimin e mëtejmë të abuzimit seksual të tyre? Kush duhet ta bartë 
rolin drejtues në parandalimin e abuzimit seksual të fëmijëve? Cili duhet të jetë roli preventiv i 
shkollës, që ajo të jetë sa më efektive?

13. Ju lusim të përmendni ndonjë problem/çështje, që nuk u diskutua, ndërsa ju e konsideroni të 
rëndësishme për abuzimin seksual të fëmijëve?

5. Diskutim në fokus-grup me edukatorët e kopshteve

1. Në bazë të përvojës së fituar gjatë karrierës suaj profesionale, çka konsideron abuzimi seksual 
të fëmijëve? Ju lutem shprehni mendimet tuaja nëse ka pasur rritje ose zvogëlim të incidenteve 
të abuzimit seksual të fëmijëve gjatë viteve të fundit. Këtë pyetje e parashtrojmë për arsye se 
pothuajse për çdo ditë nëpër mediume paraqiten raste të abuzimit seksual të fëmijëve. Prandaj, 
a është fjala për hiperbolizim nga mediumet, përshtypje e krijuar nga mediat apo rritje reale e 
abuzimit seksual të fëmijëve? 

2. Abuzimi seksual i fëmijëve mund të ndodhë edhe në vitet e para të zhvillimit të fëmijëve. 
Abuzimi seksual i fëmijëve është një formë e dhunës ndaj fëmijëve. Si profesionist që merret 
me popullatën më të re, a jeni të informuar sa duhet me këtë problem dhe këtë dukuri?

3. Ju, si edukatorë dhe pedagogë, a jeni të njoftuar me shenjat e abuzimit seksual të fëmijëve në 
periudhën e hershme të zhvillimit të tyre? A jeni të vetëdijshëm për pasojat e abuzimit të tillë?

4. Prindërit që i abuzojnë fëmijët e tyre nuk mund t’i identifikojmë në bazë të përkatësisë etnike, 
religjioze, kulturore, socio-ekonomike. A keni menduar ndonjëherë pse disa të rritur i abuzojnë 
fëmijët, në veçanti fëmijët e tyre?

A keni dyshuar ndonjëherë gjatë punës suaj për ndonjë rast të abuzimit seksual? Çka ju kishte 
nxitur të dyshoni për një gjë të tillë? Cili ishte rezultati i dyshimit? Cilin e kontaktoni kur dyshoni 
se ka rast të abuzimit seksual? Cila ka qenë përvoja juaj?

5. A e dini se cilat institucione mbajnë evidencë (kanë dokumentacion për rastet e abuzimit 
seksual)? A mendoni se duhet të ekzistojë një bazë e vetme e të dhënave? Cili organ duhet ta 
krijojë atë? A mendoni se duhet të monitorohet zhvillimi i mëtejmë i fëmijëve viktima? Kush 
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duhet ta bëjë një monitorim të tillë? 

Policia 

Qendrat e punës sociale

Shkollat, kopshtet

Qendrat shëndetësore, mjekët amë, barnatoret (në spitale)

Spitali

Qendrat për mbrojtjen e viktimave

OJQ-të 

6. Abuzimi seksual ka pasoja afatgjata në zhvillimin fizik dhe mendor të fëmijëve. A duhet 
të monitorohet zhvillimi i fëmijëve viktima të abuzimit seksual dhe kush duhet ta bëjë atë 
monitorim? A duhet t’i nënshtrohen viktimat e abuzimit seksual një trajtimi të detyrueshëm, që 
ashtu të tejkalohen pasojat eventuale? A duhet të jetë trajtim i detyrueshëm apo vetëm nëse 
ka nevojë? Çka duhet të përmbajë një trajtim i tillë?   

7. Ju, si pedagogë dhe edukatorë, a keni pasur përvojë me fëmijë viktimë të abuzimit seksual. A 
dallohej fëmija i tillë nga fëmijët e tjerë për nga sjellja dhe zhvillimi, e në veçanti për nga loja? 

A mendoni se jeni të trajnuar sa duhet që të zbuloni raste të abuzimit seksual të fëmijëve? Cilat 
shenja janë indikacion për abuzimin seksual të fëmijëve?

8. Ju, si pedagogë dhe edukatorë, a keni kaluar ndonjë formë të edukimit/trajnimit për rastet e 
abuzimit seksual të fëmijëve? A ka qenë i dobishëm ai trajnim për punën tuaj dhe a konsideroni 
se keni nevojë për edukime/trajnime plotësuese?

9. A e dini si mund ta parandalojmë dukuritë e abuzimit seksual të fëmijëve? Çka sugjeroni se 
mund të bëhet për parandalimin e mëtejmë të abuzimit seksual të fëmijëve? Cili duhet të jetë 
roli i kopshteve, që të jenë më efektive në parandalimin e abuzimit seksual të fëmijëve? 

10. Ju lusim të përmendni ndonjë problem/çështje, që nuk u diskutua, ndërsa ju e konsideroni të 
rëndësishme për abuzimin seksual të fëmijëve? 
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Diskutim në fokus grup 

Aneksi 4

Njohuritë, qëndrimet, përvoja dhe mendimi profesional i personave kompetentë të sektorit shëndetësor, 
shkollave fillore, kopshteve, qendrave të punë s sociale dhe policisë në lidhje me abuzimin seksual të 
fëmijëve, të cilët morën pjesë në diskutimet e fokus-grupeve.

SHËNDETËSI SHKOLLA FILLORE KOPSHTE QPS POLICË

N=45
Fëmijë  0-14

N=68
Fëmijë  6-14

N=72
Fëmijë 1-6

N=35
Fëmijë 0-18

N=27
Fëmijë 0-18

DITURIA
Çka nënkuptoni 
me mbrojtjen 
e fëmijëve nga 
abuzimi seksual në 
fushëveprimin tuaj?

Parandalimi, zbulim ii 
hershëm dhe trajtimi 
i sëmundjeve të 
fëmijëve 

Parandalimi i abuzimit 
seksual të fëmijëve 
përmes mbrojtjes fizike të 
nxënësve.
Zhvillimi i shkathtësive 
për t’u ballafaquar me 
çrregullimet emocionale 
dhe psikologjike të 
shkaktuara nga abuzimi 
seksual i fëmijëve  

Mësimi i fëmijëve sesi 
të mbrohen nga të huajt, 
nga njerëzit e panjohur 
por dhe nga njerëzit që i 
njohin.

Strehimi i viktimës në 
mjedis të sigurt, kujdesi 
nga tutori, mbështetja 
sociale dhe financiare 
e familjes dhe mbrojtja 
e interesave të fëmijës 
në procedurat para 
institucioneve 

Mbrojtja përmes 
Kodit Penal 

Çka është abuzimi 
seksual i fëmijëve?

Dhuna që përfshin 
penetrim dhe që 
mund të rezultojë me 
sëmundje ngjitëse 
seksuale dhe 
shtatzëni

Prekja, incesti dhe 
dhunimi

Nuk ka abuzim seksual të 
fëmijëve në kopsht dhe 
çerdhe 

Të gjitha format e abuzimit 
seksual të fëmijëve kur 
fëmija-viktimë është deri në 
14 vjeç

Definicionet e 
abuzimit seksual të 
fëmijëve në Kodin 
Penal 

Kush mund të jetë 
autori i veprës?

Ndonjë anëtar i 
familjes, ndonjë 
fëmijë tjetër, babai, 
nëna si nxitëse 
e fëmijës në 
prostitucion
.

Babai, fqinji, ndonjë 
person i sëmurë 
 

Person i afërt i familjes, 
ndonjë person që gëzon 
besim te fëmija, ndonjë 
person që ka qenë i 
abuzuar duke qenë fëmijë

Jo gjithnjë, por më së 
shpeshti ndonjë person i 
afërt i familjes 

Secili

A ekzistojnë 
protokolle, 
udhëzime dhe 
manuale për 
veprim në rast të 
abuzimit seksual të 
fëmijëve? 

Nuk ekzistojnë 
ose së paku 
profesionistët nuk 
e dinë se ekzistojnë 
ato. Potencohet 
nevoja e ekzistimit 
të udhëzimeve dhe 
protokolleve 

Nuk ekzistojnë ose së 
paku profesionistët nuk 
e dinë se ekzistojnë ato. 
Potencohet nevoja e 
ekzistimit të udhëzimeve 
dhe protokolleve 

Nuk ekzistojnë ose së 
paku profesionistët nuk 
e dinë se ekzistojnë ato. 
Potencohet nevoja e 
ekzistimit të udhëzimeve 
dhe protokolleve 

Udhëzime të përgjithshme 
për fëmijët-viktima të të 
gjitha llojeve të abuzimeve, 
por nuk ka asgjë specifike 
për fëmijët viktima të 
abuzimit seksual 

Mungojnë protokolle dhe 
udhëzime të hollësishme 
për implementimin e ligjeve 
të cilat në përgjithësi janë 
të mira

Nuk ka protokolle 
specifike për rastet 
e abuzimit seksual 
të fëmijëve; mungon 
legjislacioni dhe 
aktet nënligjore për 
bashkëpunim

Cilat janë detyrimet 
ligjore në lidhje me 
abuzimin seksual të 
fëmijëve? 

Njohuritë e kufizuara 
në ligjet për 
shëndetësinë, të 
cilat nuk përmbajnë 
detyrim në lidhje me 
abuzimin seksual të 
fëmijëve.

Ligjet nga sfera e arsimit 
nuk përfshijë detyrime 
specifike në lidhje me 
abuzimin seksual të 
fëmijëve, ndonëse janë 
përfshirë llojet e tjera të 
abuzimit. 

Nuk e dinë se kanë 
detyrime ligjore për 
abuzimin seksual të 
fëmijëve 

Nuk kanë detyrim ligjor 
që ta ndjekin gjendjen 
e fëmijës; kjo varet nga 
vullneti i prindërve
 

Zbulimi dhe 
investigimi i secilit 
rast të denoncuar, si 
dhe përcjellja e tij në 
prokurori
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QËNDRIMET 
A vërehet rritje e 
vërtetë e abuzimit 
seksual të fëmijëve 
apo është fjala 
për përshtypje 
të krijuar nga 
mediumet? 

Abuzimi seksual i 
fëmijëve ka ekzistuar 
gjithnjë, mirëpo është 
rritur numri i rasteve 
të paraqitura për 
shkak të raportimit 
nga mediumet 

Abuzimi seksual i 
fëmijëve ka ekzistuar 
gjithnjë, mirëpo është 
rritur numri i rasteve të 
paraqitura për shkak të 
raportimit nga mediumet 

Abuzimi seksual i 
fëmijëve ka ekzistuar 
gjithnjë, mirëpo është 
rritur numri i rasteve të 
paraqitura për shkak të 
raportimit nga mediumet 

Abuzimi seksual i fëmijëve 
ka ekzistuar gjithnjë, 
mirëpo është rritur numri 
i rasteve të paraqitura për 
shkak të raportimit nga 
mediumet 
Shënohet rritej të abuzimit 
seksual të fëmijëve 
meshkuj nga autorë të 
mitur 

Abuzimi seksual 
i fëmijëve ka 
ekzistuar gjithnjë, 
mirëpo është rritur 
numri i rasteve të 
paraqitura për shkak 
të raportimit nga 
mediumet 

Cili është opinioni 
juaj për mbulimin 
medial të rasteve të 
abuzimit seksual të 
fëmijëve?

Ndikimi pozitiv:  
sensibilizimi i 
opinionit dhe 
inkurajimi i fëmijëve 
të flasin për abuzimin 
seksual të fëmijëve.
Ndikimi negativ: 
mungesa e 
informacioneve 
e ul përmasën e 
preventivës; mbulimi 
medial mund të 
stigmatizojë dhe të 
shkaktojë viktimizim 
sekondar.
Nevojitet: kontroll 
ndaj përmbajtjes 
dhe mënyrës së 
raportimit të abuzimit 
seksual të fëmijëve; 
trajnim i mëtejmë i 
gazetarëve.  

Ndikimi pozitiv:  
sensibilizimi i opinionit 
dhe inkurajimi i fëmijëve 
të flasin për abuzimin 
seksual të fëmijëve.
Ndikimi negativ: mungesa 
e informacioneve e ul 
përmasën e preventivës; 
mbulimi medial mund 
të stigmatizojë dhe të 
shkaktojë viktimizim 
sekondar.
Nevojitet: kontroll ndaj 
përmbajtjes dhe mënyrës 
së raportimit të abuzimit 
seksual të fëmijëve; 
trajnim i mëtejmë i 
gazetarëve. 

Ndikimi pozitiv:  
sensibilizimi i opinionit 
dhe inkurajimi i fëmijëve 
të flasin për abuzimin 
seksual të fëmijëve.
Ndikimi negativ: mungesa 
e informacioneve e ul 
përmasën e preventivës; 
mbulimi medial mund 
të stigmatizojë dhe të 
shkaktojë viktimizim 
sekondar.
Nevojitet: kontroll ndaj 
përmbajtjes dhe mënyrës 
së raportimit të abuzimit 
seksual të fëmijëve; 
trajnim i mëtejmë i 
gazetarëve. 

Ndikimi pozitiv:  
sensibilizimi i opinionit dhe 
inkurajimi i fëmijëve të 
flasin për abuzimin seksual 
të fëmijëve.
Ndikimi negativ: mungesa 
e informacioneve e ul 
përmasën e preventivës; 
mbulimi medial mund 
të stigmatizojë dhe të 
shkaktojë viktimizim 
sekondar.
Nevojitet: kontroll ndaj 
përmbajtjes dhe mënyrës 
së raportimit të abuzimit 
seksual të fëmijëve; trajnim 
i mëtejmë i gazetarëve. 
 

Ndikimi pozitiv:  
sensibilizimi i 
opinionit dhe 
inkurajimi i fëmijëve 
të flasin për 
abuzimin seksual të 
fëmijëve.
Ndikimi negativ: 
mungesa e 
informacioneve 
e ul përmasën e 
preventivës; mbulimi 
medial mund të 
stigmatizojë dhe të 
shkaktojë viktimizim 
sekondar.
Nevojitet: kontroll 
ndaj përmbajtjes 
dhe mënyrës 
së raportimit të 
abuzimit seksual 
të fëmijëve; 
trajnim i mëtejmë i 
gazetarëve.  

PËRVOJA
Çfarë përvoje 
keni me abuzimin 
seksual të 
fëmijëve?

Nuk ka përvoja 
personale 

Përvoja minimale në nivel 
individual 

Nuk ka përvoja personale Varësisht nga rajoni i 
dallojnë përvojat në lidhje 
me zhvillimin e bisedës 
me fëmijën dhe ndihmën e 
familjes. 
Punonjësit e QPS-së 
po ashtu theksojnë se 
nuk kanë autorizime të 
mjaftueshme dhe nuk 
është i qartë roli i tyre në 
procedurën policore dhe 
gjyqësore.

Shumë raste 
të zbulimit dhe 
investigimit të 
abuzimit seksual të 
fëmijëve 

Si do të veproni 
nëse dyshoni se 
është fjala për 
abuzim seksual të 
fëmijëve?

Për çdo gjendje të 
fëmijës duhet ta 
informojnë prindin.

I këshillojnë prindërit 
t’i drejtohen policisë 
ose QPS-së

Biseda me fëmijën

Ndjekja e suksesit dhe e 
sjelljes së fëmijës

Paraqitja e rastit para 
ekipit profesional të 
shkollës

Praktika e paraqitjes së 
rastit jashtë autoriteteve 
shkollore dallon varësisht 
nga niveli i bashkëpunimit 
vendor, ndonëse mungon 
informacioni kthyes i 
raportimeve të tilla. 

Udhëzimi në entin e 
shëndetësisë mentale

Informimi i drejtorit, i cili 
pastaj e përcjell rastin në 
bazë të kompetencave 
të tij 

Kur punonjësit e QPS-
së hasin në dyshim për 
abuzim seksual zakonisht 
e informojnë policinë 
dhe ofrojnë ndihmë të 
drejtpërdrejtë për fëmijën. 
Nëse autori i veprës është 
anëtar i familjes, QPS-ja 
do ta mbrojë fëmijën nga 
familja. QPS-ja po ashtu 
ofron ndihmë sociale, teste 
psikologjike, vizita dhe 
monitorim të rrethanave 
familjare.  

Praktika të ndryshme 
të pjesëmarrjes gjatë 
intervistës së fëmijës 
viktimë 

Procedurat dallojnë 
varësisht nga 
rajoni. Sidoqoftë, 
dominon praktika 
e zakonshme që 
të njoftohet QPS-
ja dhe të ftohen 
përfaqësues të 
saj  në stacion 
policor gjatë 
bisedës me fëmijën, 
gjatë kryerjes së 
kontrollit mjekësor, 
gjatë procesit të  
grumbullimit të 
dëshmive dhe gjatë 
krimit dhe arrestimit 
të autorit të veprës. 
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Si i dalloni shenjat 
e abuzimit seksual 
të fëmijëve? 

Njohuri teorike për 
spektrin e gjerë 
të manifestimeve 
biheviorike dhe 
psikologjike, si dhe 
shenjave fizike 
(zakonisht më 
të vështira) dhe 
disa simptome të 
caktuara. 

Shenja të rrahjes në trup 
(mavijosje): fëmijët nuk 
duan t’i heqin rrobat, nuk 
lejojnë t’i prekë askush, 
kanë sjellje agresive 
ose janë të tërhequr, 
shpeshherë mungojnë dhe 
u bie suksesi.
Informacione të siguruara 
nga shokët e tyre.  
 

Sjellja e përgjithshme e 
fëmijëve kur luajnë me 
kukulla ose me fëmijë 
të tjerë, shmangia 
e shikimit sy më sy 
me përkëdhelësen 
(edukatoren) 

Rezistimi gjatë heqjes 
së rrobave dhe refuzimi 
të shkojnë në tualet 
bashkë me fëmijë të 
tjerë 

Në lidhje me abuzimin 
seksual të fëmijëve më së 
shumti informohen nga 
policia, madje për shkak të 
karakterit të punës së tyre, 
rrallëherë ndodhë që QPS-ja 
të jetë institucioni i parë që 
do ta zbulojë problemin  

Më së shpeshti 
raportohen rastet 
e tilla

A keni pasur trajnim 
të specializuar 
në lidhje me 
abuzimin seksual të 
fëmijëve? 

Jo Jo Jo Nuk ka pasur trajnim të 
specializuar për punë me 
fëmijë viktima të abuzimit 
seksual, në veçanti për ata 
të moshës parashkollore

 

Vetëm një numër 
i vogël i kolegëve 
e kanë ndjekur 
trajnimin, para së 
gjithash ata nga 
qytetet e mëdha, 
gjë që aspak nuk 
mjafton 

OPINIONET PROFESIONALE 
Cili është opinioni 
juaj profesional për 
strukturën interne 
të organizatës 
suaj në lidhje me 
masat në rast të 
abuzimit seksual të 
fëmijëve? 

Nuk ka strukturë 
të tillë

Ka ekip profesional i 
përbërë nga psikologu 
dhe pedagogu i shkollës, 
mirëpo nuk ka udhëzime 
si të veprohet në raste të 
këtilla. 

Informohet drejtori, i cili 
pastaj është kompetent 
për të gjitha aktivitetet 
tjera (për bisedë me 
nënën, informim të 
mediave, etj.)  

Ekzistojnë ekipe 
profesionistësh të përbëra 
nga pedagogu, psikologu 
dhe punëtori social, 
mirëpo ata janë tepër të 
ngarkuar me detyra të 
tjera në kuadër të punës 
së tyre në QPS. Mungojnë 
vetëm ekipet për abuzim 
seksual. Nuk ka dhomë 
ta posaçme të përshtatur 
për intervistë të fëmijëve.  
Nuk është i mjaftueshëm 
numri i punonjësve në 
QPS. Para do kohe janë 
emëruar koordinatorë për 
rastet e abuzimit seksual të 
fëmijëve

Struktura 
organizativë është 
e definuar në 
teori, por mungon 
implementimi 
praktik i saj; në 
veçanti kjo haset 
në stacionet më të 
vogla, ndërsa nuk 
ka vend të posaçëm 
të punës për policë 
të specializuar për 
abuzimin seksual të 
fëmijëve 

Cili institucion 
duhet të mbledhë 
dhe të ruajë 
të dhëna për 
abuzimin seksual të 
fëmijëve?

Ekziston baza e të 
dhënave në QPS. 
Sidoqoftë, mungon  
besimi i përgjithshëm 
në profesionalizmin 
dhe besueshmërinë e 
QPS-së 

Ekziston baza e të 
dhënave në QPS ose në 
polici. 

Nuk ka besim të 
mjaftueshëm në QPS dhe 
ekziston frika nga zbulimi 
mundshëm i rastit.

Ekziston baza e të 
dhënave në QPS ose në 
polici. 

Ekziston baza e të dhënave 
në QPS

Në polici ekziston 
baza e të dhënave 
për autorët e 
veprave (abuzim), 
ndërsa në QPS ka 
bazë të të dhënave 
për fëmijët-viktima

Cili është opinioni 
juaj profesional për 
trajtimin e fëmijëve-
viktima të abuzimit 
seksual të?

Këshillimi është në 
dispozicion të të 
gjitha viktimave
Opinionet e 
ndryshme:
- Trajtimi duhet të 
jetë i detyrueshëm 
dhe afatgjatë si dhe 
duhet të realizohet 
nga një ekip i 
specializuar me qëllim 
që të mos lejohet 
që viktima të bëhet 
abuzues.
- Trajtimi i ekipit 
multidisiplinor në 
nivel vendor.
- Puna me tërë 
familjen me qëllim të 
rehabilitimit

Trajtim afatgjatë me ekip 
të specializuar jashtë 
shkollës

Për autorin e veprës: 
trajtimi i specializuar 
i psikologut dhe 
psikiatrit. 
Burg të përjetshëm, 
për shkak se autori 
i veprës është i 
sëmurë dhe mund ta 
përsërisë veprën  nëse 
lirohet, madje kurrfarë 
trajtimi nuk mund ta 
përmirësojë atë

Për fëmijën-viktimë: 
trajtim nga ndonjë 
institucion i specializuar, 
mirëpo nuk ndjehen më 
kompetent për ta pranuar 
fëmijën pas trajtimit. 

Fëmija dhe familja kanë 
nevojë për këshillim të 
detyrueshëm psikologjik 
dhe për mbështetje. Trajtimi 
psikiatrik i fëmijës duhet 
të jetë i detyrueshëm 
varësisht nga vlerësimi 
i ekipit profesional të 
QPS-së. Trajtimin duhet ta 
zbatojë ndonjë institucion 
tjetër i specializuar për atë 
veprimtari. 

Trajtimi i tyre është 
në kompetencat e 
QPS-së 
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Cili është opinioni 
juaj profesional për 
preventivë efikase? 

Ngritja e vetëdijes 

Fokusi duhet të 
vihet në edukimin 
nëpër shkolla dhe 
kopshte që ashtu të 
inkurajohen fëmijët 
të flasin.

 

Ngritja e vetëdijes 

Edukimi i prindërve 
për komunikim më të 
mirë mes fëmijës dhe 
prindërve

Fokusimi në arsim 
(programi arsimor 
duhet të përmbajë njësi 
të detyrueshme për 
abuzimin seksual të  
fëmijëve)  

Kodi i veshjes së 
nxënësve 

Fuqizimi i fëmijëve 

Ngritja e vetëdijes 

Punëtoria me prindërit 
me qëllim që të kenë 
më shumë fuqi për të 
bashkëpunuar në rastet 
kur njëri prind ka dyshim 
se bëhet fjalë për abuzim 
seksual të fëmijës 

Edukimi për abuzimin 
seksual të fëmijëve 
duhet të bëhet pjesë e 
programeve mësimore 
në kopshte dhe duhet 
të ekzistojë mësim i 
fëmijëve për zhvillimin 
seksual 

Ngritja e vetëdijes së 
prindërve

Fushatë e gjerë mediale

Më shumë hulumtime

Ngritja e vetëdijes 

Vëmendje e veçantë 
duhet t’u kushtohet 
grupeve etnike, në veçanti 
komunitetit rom, që të 
mund të zbulohen rastet 
e abuzimit seksual të 
fëmijëve dhe të tejkalohen 
rolet tradicionale dhe 
martesat e hershme

Fuqizimi i familjeve përmes 
shërbimeve shkollore për 
zbulimin dhe raportimin e 
rasteve të abuzimit seksual

Organizimi i fushatave 
përmes kopshteve dhe 
shkollave me qëllim që 
fëmijët të mësohen sesi 
duhet t’u shmangen 
rreziqeve

 

Ngritja e vetëdijes 

Fokusi duhet të 
vihet në familje 
dhe shkollë përmes 
fushatave dhe 
edukimit

Trajnimi i policëve 
dhe përfshirja e 
trajnimit për abuzim 
seksual të fëmijëve 
në programin 
mësimor

Krijimi i serishëm 
i shërbimit policor 
që punon më për 
së afërmi me 
komunitetin

Cili është problemi 
më i madh me të 
cilin ballafaqoheni 
në rast të abuzimit 
seksual të 
fëmijëve? 

Qëndrimet dhe tabutë 
tradicionale 

Mungesa e 
bashkëpunimit me 
prindërit, 

Mungesa e mbrojtjes 
së profesionistëve 
nëse raportojnë 
ndonjë dyshim 

Mungesa e diturisë 
dhe bashkëpunimit 

Qëndrimi i prindërve dhe 
gatishmëria e tyre për 
bashkëpunim 

Mungesa e njohurive dhe 
protokolleve 

Mungesa e mbrojtjes 
së profesionistëve nëse 
raportojnë ndonjë dyshim 

Qëndrimi dhe refuzimi i 
prindërve 

Mungesa e njohurive dhe 
protokolleve 

Mungesa e mbrojtjes 
së profesionistëve nëse 
raportojnë ndonjë dyshim 

Struktura e tanishme 
organizative. Njerëz të 
njëjtë merren me shumicën 
ose me të gjitha çështjet, 
që janë nën kompetencë 
të QPS-së. Duhet të bëhet 
ndarje ndërmjet ndihmës 
sociale dhe punës së 
profesionistëve. Numri i 
pamjaftueshëm i resurseve 
njerëzore dhe i kapaciteteve 
materiale dhe teknike. 
Mospërkufizimi i qartë i 
roleve dhe kompetencave 
të QPS-së. Protokollet për 
bashkëpunim të ndërsjellë 
me institucionet e tjera. 
Trajnimi i specializuar

Trajnimi, mungesa e 
vendit të specializuar 
të punës për abuzim 
seksual të fëmijëve
Mungesa e hapësirës 
së specializuar për 
fëmijët viktima
Mungesa e 
protokolleve për 
bashkëpunim dhe 
roli i QPS-së në 
mbrojtjen e fëmijëve 
pas përfundimit të 
procedurave policore
 

Cilat janë nevojat 
tuaja për trajtimin 
e drejtë të 
abuzimit seksual të 
fëmijëve?
 

Trajnimi për mbrojtje 
dhe raportim të 
rasteve të abuzimit 
seksual të fëmijëve.
Në sektorin e 
shëndetësisë ka 
nevojë për ekipe 
multidisiplinore për 
trajtimin e rasteve të 
abuzimit seksual të 
fëmijëve 

Trajnimi i të gjithëve, 
duke përfshirë edhe 
prindërit edhe fëmijë; 
Materialet për ngritjen 
e vetëdijes së fëmijëve 
dhe prindërve dhe 
organizimi i punëtorive;

Trajnimi për punën dhe 
bashkëpunimin me 
institucionet e tjera;

Ekipet e punës së QPS-
së duhet të lidhen me 
shkollat  

Duhet të ekzistojnë 
ekipe mobile dhe linjë e 
besueshme telefonike për 
këshillim 

Trajnimi dhe punëtoria 
për identifikimin e 
bashkëpunimit me 
institucionet e tjera, 
tejkalimi i paragjykimeve, 

Trajnimi për komunikim 
me prindërit për abuzimin 
seksual të fëmijëve dhe 
për mbrojtjen e tyre 
kur raportohen rastet e 
abuzimit

Në kopshte duhet të ketë 
ekip multidisiplinor për 
monitorimin e zhvillimit 
të fëmijëve
 

Trajnimi i specializuar 
multiinstitucional.
Përkufizimi i qartë i roleve 
dhe kompetencave të të 
gjitha institucioneve të 
përfshira.
Struktura e qartë 
organizative në QPS 
dhe resurset materiale e 
teknike (dhoma të ndara 
për intervista, makina për 
vizita të familjeve, ekipe 
të kujdestarisë gjatë 24 
orëve).
 

Trajnimi i specializuar 
dhe struktura 
e brendshme 
organizative që do të 
ofrojë efikasitet

Udhëzime për 
atë sesi duhet të 
vazhdohet dhe si 
duhet të trajtohen 
fëmijët viktima të 
abuzimit seksual

Protokolle të 
bashkëpunimit dhe 
resurse teknike e 
materiale. 
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Përbërja e fokus-grupeve të organizuara për këtë hulumtim 

Aneksi 5

PROFILI SHKUP SHTIP TETOVË MANASTIR OHËR OHËR
Shëndetësia

Mjekë të përgjithshëm 6 3 2 2 13
Pediatër 1 / 3 1 9 14
Specialistë të mjekësisë shkollore 1 1 1 4 2 9
Punëtorë socialë / 1 1
Psikologë 1 2 3
Defektologë 1 1 2
Logopedë 1 1
Motra patronazhi 2 2

Shkolla
Pedagogë 4 1 2 5 3 15
Edukatorë 5 3 6 4 4 22
Arsimtarë 4 6 6 7 6 29
Punëtorë socialë 1 1

Kopshte
Pedagogë 4 2 1 3 10
Arsimtarë 4 8 14 9 13 48
Motra medicinale 1 4 5
Punëtorë socialë 1 1 2
Psikologë 1 1 2
Edukatorë romë 5 5

QPS
Punëtorë socialë 3 2 1 3 5 14
Psikologë 3 1 2 1 2 9
Pedagogë 2 2 1 2 3 10
Juristë 1 1 2

Polici
Nëpunës të policisë 6 6 4 7 4 27
Gjithsej 40 36 43 51 60 246
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