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1. %FGJOJDJPOFUEIFLPODFQUFUFQÑSHKJUIÑTINF
±EPGPSNÑFEIVOÑTFCB[VBSOÑHKJOJ HKFHKÑTJTIUÎEPWFQSJNJDJMJTKFMMEFSJUFL
TILBLUJNJ J EÑNJU BQP WVBKUKB GJ[JLF  NFOUBMF BQP UÑ OBUZSÑT TFLTVBMF QBSBRFTJO
EIVOÑ OEBK HSBWF TJ GPSNÑ F EJTLSJNJOJNJU OÑ LVQUJN UÑ ,POWFOUÑT QÑS
FMJNJOJNJO F UÑ HKJUIB GPSNBWF UÑ EJTLSJNJOJNJU UÑ HSBWF LPOUSBUÑT
OEÑSLPNCÑUBSF NÑ UÑ SÑOEÑTJTIÑNF OÑ MÑNJO F UÑ ESFKUBWF UÑ HSBWF  UÑ DJMJO
3FQVCMJLBF4FSCJTÑFLBSBUJGJLVBSNÑWJUJ
%IVOBOÑGBNJMKFEIFOÑNBSÑEIÑOKFUFQBSUOFSJUFUJULBGPSNBEIFNBOJGFTUJNF
UÑOESZTIÑNF
•

%IVOBGJ[JLFÑTIUÑQÑSEPSJNJJRÑMMJNÑTIÑNJEIVOÑTGJ[JLFFDJMBNVOEÑ
UÑ TILBLUPKÑ EIJNCKF  MÑOEJN  JOWBMJEJUFU BQP WEFLKFO*OLVBESPIFO
TKFMMKFUTJRÑKBOÑ HÑSWJTIUKFU TIUZFSKFU UÑTILVMVSJUFGMPLÑWF ESJEIKFO 
HPEJUKFUNFTIVQMBLB HPEJUKFO HKVBKUKFO LBGTIJNJO OHVMGBUKFO UIFSSKFO
TILBLUJNJO F EKFHKFWF  LVGJ[JNJO GJ[JL  UÑ SSBGVSJU EIF WSBTKFO TJ EIF
NBOJGFTUJNFUKFSB

•

Dhuna seksualeÑTIUÑBLUTFLTVBMQBQÑMRJNJOBQPNVOEÑTJOF[HKFEIKFT
TÑWJLUJNÑTRÑUÑKFQQÑMRJNJO QBWBSÑTJTIUÑOHBBKPTJÑTIUÑMVBKUVSBLUJ 
QBTUBK BLUJ TFLTVBM BQP UFOUJNJ J BUJK BLUJ UÑ DJMJO QFSTPOJ OVL ÑTIUÑ OÑ
HKFOEKF RÑ UÑ EBLPSEPIFU BQP UÑ SSFGV[PKÑ QKFTÑNBSSKF QÑS TILBLÑ UÑ
TÑNVOEKFT  JOWBMJEJUFUJU  OEJLJNJU UÑ TVCTUBODBWF QTJLPBLUJWF  NPTIÑT 
BQPGSJLÑTJNJU LVTIUÑ[JNJUBQPQSFTJPOJU BLUÑTFLTVBMJEIJNCÑTIÑNEIF
OÑOTIUSVFT'SJLÑTJNJ LVTIUÑ[JNFUBQPQSFTJPOFUOÑQKFTÑNBSSKFOÑBLUJO
TFLTVBMUÑQBEÑTIÑSVBS OÑOLVQUPKOÑFEIFQÑSEPSJNJOFGKBMÑWF HKFTUFWF 
TFOEFWF BQP BSÑNÑWF NF RÑMMJN UÑ SFGMFLUJNJU UÑ RÑMMJNJU RÑ UÑ OYJUFU
EIFNCKB MÑOEJNJBQPWEFLKB

•

%IVOBQTJLJLFÑTIUÑQSJFTIKFFRFUÑTJTÑTÑWJLUJNÑTOHBTKFMMKB LÑSDÑOJNJ
EIF QÑSEPSJNJ J NFUPEBWF UÑ GSJLÑTJNJU  UVSQÑSJNJU EIF QÑSCV[KFT 
TIUSFNCÑSJNJU  J[PMJNJU OHB NJRÑU EIF GBNJMKB  NBOJQVMJNJO NF GÑNJKÑU
EIF QÑSCV[KB F WJLUJNÑT OÑ SPMJO F QSJOEJU  QBNVOEÑTJNJ J RBTKFT TÑ UÑ
IPMMBWF BQP FEIF UÑ NJSBWF UKFSB UÑ DJMBU OEJLPKOÑ OÑ HKFOEKFO NFOUBMF
EIFFNPDJPOVFTFUÑWJLUJNÑT

'PSNÑTQFDJGJLFFEIVOÑTQTJLJLFÑTIUÑLPOUSPMMJNJJWJLUJNÑTEVLFFQÑSDKFMMVS 
HKFHKÑTJTIUÑ EVLF F QÑSOEKFLVS LV QÑSTÑSJUFU TIRFUÑTJNJ EIF GSJLÑTJNJ  TJ RÑ
ÑTIUÑ QÑSOEKFLKB F QFSTPOJU QBSBRJUKB OÑ WFOEJO F QVOÑT  BQP CBOJNJU  UIJSSKFU
TIRFUÑTVFTF MFUSBUEIFNFTB[IFUEIFTILBUÑSSJNJJQSPOÑTTÑWJLUJNÑT
•
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%IVOB FLPOPNJLF ÑTIUÑ GPSNÑ F EIVOÑT QTJLJLF F DJMB OÑOLVQUPO
RBTKFO KP UÑ CBSBCBSUÑ NKFUFWF UÑ QÑSCBTILÑUB  UÑ QSJWVBSJU BQP
LPOUSPMMJNJJRBTKFTTÑUÑIPMMBWF QFOHJNJJQVOÑTJNJUBQPTILPMMJNJUEIF
QÑSQBSJNJU QSPGFTJPOBM  TILVSUJNJ J UÑ ESFKUBWF OÑ QSPOÑTJ  TIUZUKB QÑS UÑ
IKFLVSEPSÑOHBQSPOÑTJB UKFUÑSTJNJJTFOEFWFQBQÑSMRJNBQPNBOJGFTUJN
UKFUÑS

Protokoli i veçantë për veprimin e nëpunsave policorë në rastet
e dhunës ndaj grave në familje dhe në marëdhënjet e partneritetit

/Ñ3FQVCMJLÑOF4FSCJTÑEIVOBOÑGBNJMKFEFGJOPIFUEIFOEBMPIFUNFEJTQP[JUBU
F-JHKJUUÑGBNJMKFT ,PEJUQFOBMEIF-JHKJOQÑSSFOEJOQVCMJLEIFRFUÑTJOÑ
4JQBTEJTQP[JUBWFUÑOFOJUUÑ-JHKJUUÑGBNJMKFT EIVOBOÑGBNJMKFÑTIUÑTKFMMKB
FOKÑBOÑUBSJOÑGBNJMKFFDJMBFSSF[JLPOJOUFHSJUFUJOUSVQPS TIÑOEFUJOTIQJSUÑSPSÑ
BQP SFIBUJO F BOÑUBSJU UKFUÑS OÑ GBNJMKF %IVOÑ OÑ GBNJMKF LPOTJEFSPIFU
QPTBÎÑSJTIUÑ
− TILBLUJNJBQPUFOUJNJQÑSTILBLUJNUÑMÑOEJNJUUSVQPS
− QSPWPLJNJJGSJLÑTEVLFFLÑSDOVBS WSBTKFOBQPTILBLUJNJOFQMBHÑWF
USVQPSFBOÑUBSJUUÑGBNJMKFTBQPBUJKQFSTPOJBGÑSU 
− EFUZSJNJOÑNBSÑEIÑOKFTFLTVBMF

− OYJUKFQÑSNBSÑEIÑOKFTFLTVBMFBQPOYJUKFOÑNBSÑEIÑOKFTFLTVBMFNF
QFSTPOJOJDJMJOVLJLBNCVTIVSWJUFKFUÑBQPQFSTPOJOFQBBGUÑ 
− LVGJ[JNJJMJSJTÑTÑRBSLVMMJNJUBQPLPNVOJLJNJUNFQFSTPOBUFUSFUÑ

− PGFOEJNJ TJEIFÎEPTKFMMKFUKFUÑSFWSB[IEÑ FQBUVSQÑTINFEIF
RÑMMJNLFRF
1VOÑU F NCSPKUÑKFT TÑ GBNJMKFT  OEJINÑO GBNJMKFT OÑ LVKEFTUBSJ  OÑ QÑSQVUIÑKF
NF LÑUF MJHK  F LSZFO 2FOESB QÑS QVOÑ TPDJBMF1SPDFEVSB OÑ LPOUFLTUJO F
NCSPKUÑKFT OHB EIVOB JOJDPIFU NF QBEJ1BEJOÑ QÑS DBLUJNJO F NBTÑT TÑ
NCSPKUÑKFT OHB EIVOB OÑ GBNJMKF  TJ EIF QÑS WB[IEJNJO F NBTBWF UÑ NCSPKUKFT
OHB EIVOB OÑ GBNJMKF NVOEÑ UB OHSJTJO FEIF BOÑUBSÑU F GBNJMKFT OEBK UÑ DJMJU
EIVOBÑTIUÑLSZFS QÑSGBRÑTVFTJJUJKMJHKPS QSPLVSPSJQVCMJL PSHBOJJLVKEFTUBSJTÑ
/Ñ QBKUJN NF OFOJO  UÑ -JHKJU UÑ GBNJMKFT  LVOEÑS BOÑUBSJU UÑ GBNJMKFT J DJMJ
LSZFO EIVOÑ HKZLBUB NVOEÑ UÑ DBLUPKÑ OKÑ BQP NÑ UFQÑS NBTB NCSPKUÑTF OHB
EIVOB OÑ GBNJMKF  UÑ DJMJU QÑSLPIÑTJTIUÑ J OEBMPIFU BQP J LVGJ[PIFU NCBKUKB F
LPOUBLUFWFQFSTPOBMFNFBOÑUBSÑUUKFSÑUÑGBNJMKFT
/Ñ BTQFLUJO F  WFQSJNJU UÑ QPMJDJTÑ NF SÑOEÑTJ ÑTIUÑ JOLSJNJOJNJ J EIVOÑT OÑ
GBNJMKF OÑ ,PEJO QFOBM  OÑ UÑ DJMJO QÑS TILBRF UÑ LPNQMFLTJUFUJU  NCSPKUÑKFT
LSJNPKVSJEJLF UÑ BOÑUBSJU UÑ GBNJMKFT ÑTIUÑ QBSBQBSÑ TJ WFQÑS QFOBMF F WFÎBOUÑ
%IVOBOÑGBNJMKF OFOJ J,PEJUQFOBM
.JSÑQP OÑWFQSJNFUFLSZFSÑTJUUÑWFQSÑTQFOBMFQSPLVSPSJLPNQFUFOUÑ NVOEÑ
UÑLSZFKLVBMJGJLJNJOFOEPOKÑWFQSFUKFUÑSQFOBMFNFFMFNFOUFUÑEIVOÑT QTI
-ÑOEJNJSÑOEÑUSVQPSÑ -ÑOEJNJMFIUÑUSVQPSÑ MÑOKBQBTEPSFEIFLFRUSBKUJNJJ
QFSTPOJU UÑ NJUVS ,FRUSBKUJNJ EIF UPSUVSJNJ SSF[JLJNJ J TJHVSJTÑ  1SJWJNJ J
LVOEÑSMJHKTIÑN J MJSJTÑ  3SF[JLJNJ NF NKFU UÑ SSF[JLTIÑN HKBUÑ SSBGKFT EIF
MMBGPTKFT  UÑ OYJUVSJU OÑ WFUÑWSBTKF EIF OEJINB OÑ WFUÑWSBTKF  QÑSEIVOJNJ F UÑ
OHKBTIÑNF  1PBTIUV  EVLF J QBUVS QBSBTZTI NBOJGFTUJNFU F OESZTIÑNF UÑ
EIVOÑ  ÑTIUÑ F NVOEVS FEIF OKPIKB F LVOEÑSWBKUKFT OHB -JHKJ QÑS SFOE QVCMJL
EIFRFUÑTJ



7FQSÑOQFOBMFEIVOÑOÑGBNJMKF OFOJJ,PEJUQFOBM FLSZFOÎEPLVTIJDJMJ
NF QÑSEPSJNJO FEIVOÑT LÑSDOJNJUTFEPUÑTVMNPKÑOÑKFUÑBQPUSVQ NF
TKFMMKFUÑQBUVSQÑTINFEIFBSSPHBOUFSSF[JLPOSFIBUJOÑ JOUFHSJUFUJOUSVQPS
BQPHKFOEKFOTIQJSUÑSPSFUÑBOÑUBSJUUÑGBNJMKFT
"OÑUBS J GBNJMKFT  OÑ QÑSQVUIKF NF ,PEJO QFOBM LPOTJEFSPIFO CBTILÑTIPSUÑU 
GÑNJKÑUFUZSF QSBBSEIÑTJUFCBTILÑTIPSUÑWFOÑWJKÑUÑESFKUUÑMJEIKFTTÑHKBLVU 
QBSUOFSÑU KBTIUÑNBSUFUTPS EIF GÑNJKÑU F UZSF  BEPQUVFTJ EIF J BEPQUVBSJ QSJOEJ
TUSFIVFT EIF J TUSFIVBSJ "OÑUBS UÑ GBNJMKFT LPOTJEFSPIFO FEIF WÑMMF[SJU EIF
NPUSBU  CBTILÑTIPSUÑU F UZSF EIF GÑNJKÑU  JTI CBTILÑTIPSUÑU EIF GÑNJKÑU F UZSF
EIFQSJOEÑSJUFJTICBTILÑTIPSUÑWF OÑTFKFUPKOÑOÑGBNJMKFUÑQÑSCBTILÑU TJEIF
QFSTPOBU RÑ LBOÑ  GÑNJKÑ UÑ QÑSCBTILÑU BQP GÑNJV ÑTIUÑ OÑ SSVHÑ UÑ LFUÑ
MJOEVS FEIFQTFBTOKÑIFSÑOVLLBOÑKFUVBSOÑUÑOKFKUÑOTIUÑQJGBNJMKBSF

2. 1SJODJQFUFQÑSHKJUIÑTIÑNFOÑ
NCSPKUÑKFOFHSBWFWJLUJNÑFEIVOÑT
OÑGBNJMKFEIFOÑNBSÑEIÑOKFUF
QBSUOFSJUFUJU
%IVOBOEBKHSBWFOÑGBNJMKFEIFOÑNBSÑEIÑOKFUFQBSUOFSJUFUJUÑTIUÑFOKPIVSTJ
EFMJLU TFSJP[ J DJMJ LB OEJLJN OFHBUJW OÑ  CBTILÑTJOÑ TIPRÑSPSF EIF UÑ ESFKUÑO F
JOEJWJEJU EIF BKP LÑSLPOÑ QÑSHKJHKF UÑ GVRJTIÑNF EIF FGJLBTF UÑ PSHBOFWF
TIUFUÑSPSF EIF PSHBOJ[BUBWF UÑ TIPRÑSJTÑ DJWJMF  F DJMB NFSSFU NF LÑUF
QSPCMFNBUJLÑ
/Ñ WFQSJNFU F WFUB QPMJDJB J QÑSNCBIFU QSJODJQFWF UÑ QÑSCBTILÑUB EIF OÑ
QÑSHKJUIÑTJUÑWMFGTIÑNFUÑDJMBUKBOÑUÑEFGJOVBSBNF1SPUPLPMJOFQÑSHKJUIÑTIÑN
QÑS WFQSJN EIF CBTILÑQVOJN UÑ JOTUJUVDJPOFWF  PSHBOFWF EIF PSHBOJ[BUBWF OÑ
TJUVBUB UÑ EIVOÑT OEBK HSBWF OÑ GBNJMKF EIF NBSÑEIÑOKFU F QBSUOFSJUFUJUF LÑUP
KBOÑ
 .CSPKUÑKBEIFTJHVSJBFWJLUJNÑTÑTIUÑQSJPSJUFUOÑQVOÑUÑTIÑSCJNFWF
QSPGFTJPOBMF
 .CSPKUÑKBEIFQÑSGJUJNJJGÑNJTÑBSSJIFUQÑSNFTÑTJHVSJNJUUÑNCSPKUKFT
EIFQÑSLSBIKFTTÑBVUPOPNJTÑTÑQSJOEJUUÑQBEIVOTIÑN
 1ÑSTKFMMKFUÑEIVOÑTINFFLTLMV[JWJTIUÑQÑSHKFHKÑÑTIUÑLSZFSÑTJ
 5ÑHKJUIBOEÑSIZSKFUEVIFUUÑNBSSJOOÑLPOTJEFSBUÑQBCBSBCBSÑTJOF
GVRJTÑOÑNFTUÑWJLUJNÑTTÑEIVOÑTOÑGBNJMKFEIFEIVOVFTJU
 3SFTQFLUJNJJOFWPKBWF UÑESFKUBWFEIFEJOKJUFUJUUÑWJLUJNÑT

8

Protokoli i veçantë për veprimin e nëpunsave policorë në rastet
e dhunës ndaj grave në familje dhe në marëdhënjet e partneritetit

 6SHKFODBFQSPDFEVSÑTIBSNPOJ[PIFUNFWMFSÑTJNJOFSSF[JLTINÑSJTÑTÑ
TJUVBUÑTEIFDFOVFTINÑSJTÑTÑWJLUJNÑT
 *OTUJUVDJPOFUOÑLVBEÑSUÑSPMFWFUÑUZSF LPNQFUFODBWFEIFNJTJPOFWF
KBOÑQÑSHKFHKÑTFUÑQBSBOEBMPKOÑEIVOÑOEIFUÑOEÑSNBSSJONBTBUF
NCSPKUKFT
 /HSJUKBFLPNQFUFODBWFQSPGFTJPOBMFQÑSNFTFEVLJNFWFQMBOJGJLVFTF
EIFBGJSNJNJOFTIFNCVMMJUUÑQSBLUJLÑTTÑNJSÑ
2Ñ UÑ SFBMJ[PIFO UÑ ESFKUBU F HSBWF UÑ DJMBU QÑTPKOÑ EIVOÑ  ÑTIUÑ F
EPNPTEPTIÑNF WFOEPTKB F TJTUFNJU J DJMJ EP UÑ NVOEÑTPOUF RÑ OÑ TJUVBUBU F
EIVOÑTOÑGBNJMKFQPTBÎÑSJTIUÑEIVOÑTOÑNFTUÑQBSUOFSÑWFJOUJNUÑJOJDPIFU
QSPDFEVSB F TIQFKUÑ FGJLBTF EIF F LPSEJOVBS F DJMB NPNFOUBMJTIUÑ F OEÑSQSFU
EIVOÑO NCSPOWJLUJNÑOOHBEIVOBFNÑUFKNFEIFTJHVSPOJOUFSWFOJNBEFLVBU
KVSJEJLEIFQTJLPTPDJBMNFUÑDJMÑOTJHVSPIFUSFIBCJMJUJNJEIFJOUFHSJNJJTBK
%IVOB F DJMB CÑIFU OEBK BOÑUBSÑWF UÑ GBNJMKFT LB LBSBLUFSJTUJLBU TQFDJGJLF OÑ
SBQPSU NF EIVOÑO F LSZFS KBTIUÑ GBNJMKFT %IVOB OÑ GBNJMKF ÎEPIFSÑ QBSBRFU
BCV[JNUÑGVRJTÑEIFLPOUSPMMJNJBOÑUBSÑWFUÑGBNJMKFTUÑDJMÑULBOÑNÑQBLGVRJ
BQP EJTQPOPKOÑ NF SFTVSTF NÑ UÑ VMÑUB /Ñ TIVNÑ TIPRÑSJ  WFÎBOÑSJTIUÑ OÑ
CBTILÑTJUUSBEJDJPOBMFEIFQBUSJBSLBMFNFTILVKUÑLBOÑEVLTIÑNNÑUFQÑSGVRJ
KPWFUÑNTFGJ[JLFQPSFEIFFLPOPNJLFEIFTIPRÑSPSF
/ÑWFQSJNJOFWFUÑQPMJDJKBEVIFUQBUKFUÑSUÑLFUÑQBSBTZTIGVRJOÑFQBCBSBCBSUÑ
OÑ NFT UÑ NBTILVMMJU EIF HSVBT  TJ EIF EBMMJNFU LVMUVSPMPHKJLF OÑ NFT UÑ
BOÑUBSÑWF UÑ GBNJMKFT OÑ CBTILÑTJUÑ EIF BNCJFOUFU F OESZTIÑNF OÑ NÑOZSÑ UÑ
QBBOTIÑNF LPOTUSVLUJWF QBSJNPSF EIF UÑ QBQBSBHKZLVBS EP UÑ WFQSPOJO NF
WJLUJNBU EVLFTIGSZUÑ[VBSUÑHKJUIBBVUPSJ[JNFUFQBSBQBSBNFMJHK

3. 7FQSJNJJOÑQVOTBWFQPMJDPSÑQBT
OKPIUJNJUQÑSSBTUJOFEIVOÑTOEBKHSBWF
OÑGBNJMKFEIFOÑNBSÑEIÑOKFUF
QBSUOFSJUFUJU
.CSPKUÑKB OHB EIVOB OÑ GBNJMKF GJMMPO NF OKPIKFO F EIVOÑT /KPIKB F EIVOÑT
ÑTIUÑ PCMJHJN J UÑ HKJUIB JOTUJUVDJPOFWF OÑ LVBEÑS UÑ WFQSJNUBSJTÑ TÑ UZSF UÑ
SSFHVMMUÑ/KPIKB NVOE UÑ KFU TJ SF[VMUBU J QBSBRJUKFT OHB BOB F WJLUJNÑT ÎGBSÑEP
JOTUJUVDJPOJU OÑ TJTUFNJO F NCSPKUKFT BQP WÑSKFT OÑ EVLKF UÑ TIFOKBWF GJ[JLF 
QTJLJLFBQPUÑUKFSB NBOJGFTUJNJJEIVOÑTOHBBOBFÎGBSÑEPQFSTPOJQSPGFTJPOBM 
BQPOHBBOBFQFSTPOJUUÑUSFUÑJDJMJEIVOÑOFQBSBRFUOÑJOTUJUVDJPO
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1PMJDJBLBWFQSJNUÑEFUZSVFTIÑNOÑSBTUFUFEIVOÑTOÑGBNJMKFOEBKHSBWFFEIF
OÑNBSÑEIÑOKFUFQBSUOFSJUFUJU-JEIVSNFLÑUF OEÑSNFSSÑNBTBUOÑQFOHJNJO 
[CVMJNJO EIF EPLVNFOUJNJO F WFQSBWF QFOBMF EIF LVOEÑSWBKUÑKFT UÑ CÑSB NF
EIVOÑOHBBOBFBOUBSJUUÑGBNJMKFTBQPQBSUOFSJU
1PMJDJB NF SBTUJO F WFQSJNJU NF WJLUJNBU F EIVOÑT EVIFU UÑ J QÑSNCBIFU
SSFHVMMBWFFUJLFFEIFOÑBUÑLVQUJNUVPGSPKÑBUZSFTJHVSJOÑGBNJKF
/ÑWFQSJNJOFWFUÑQPMJDJBSFBMJ[POCBTILÑQVOJNJONFPSHBOFUEIFPSHBOJ[BUBU
FTIPRÑSJTÑDJWJMF

1BSBRJUKBFEIVOÑTOEBKHSBWFOÑGBNJMKF
EIFOÑNBSÑEIÑOKFUFQBSUOFSJUFUJU
1PMJDJB NVOEFU UÑ WJKÑ OÑ NÑOZSB UÑ OESZTIÑNF EFSJ UFL OKPIKB TF ÑBIUÑ LSZFS
EIVOÑOÑGBNJMKF ESFKUQÑSTÑESFKUÑ UÑSUIPSB[JEIFNFWFUÑJOJDJBUJWÑ EIFBUF
− LVSWJLUJNBNFWFUÑEÑTIJSÑFQBSBRFUEIVOÑO 
− OHBQFSTPOJBOPOJNBQPJOKPIVS QÑSNFTUFMFGPOJUBQPOÑSSVHÑUÑ
TILSVBS 
− LVSOHBBOBFHKZLBUÑTBQPQSPLVSPSJTÑNFSSVSEIÑSFTBUÑDBLUVBSBQÑS
WFQSJN 
− NFQBSBRJUKFOOHBBOBF[ZSBUSJUUÑ2FOESÑTTIÑOEFUÑTPSF 2FOESÑTQÑS
QVOÑTPDJBMFBQPJOTUJUVDJPOJUUKFUÑS
− EVLFLSZFSQVOÑUKFSBQPMJDPSFEIFEFUZSBWFNCSPKUÑTF
.FLÑUFSBTUKBOÑTILPRJUVSSBTUFUFQBSBRJUKFTTÑEIVOÑTUÑDJMÑUOÑQSBLUJLÑKBOÑ
NÑUÑTIQFTIUÑFUÑDJMÑWFWFÑÎBOÑSJTIUÑJLVTIUPKNÑLVKEFTOHBTFKBOÑTIVNÑ
UÑ SÑOEÑTJTIÑN QÑS QVOÑ UÑ ESFKUÑ NF WJLUJNBU F EIVOÑT OÑ GBNJMKF EIF
NBSÑEIÑOKFU F QBSUOFSJUFUJU  F BUP KBOÑ QBSBRJUKFU F EIVOÑT QÑSNFT UIJSSKFWF
UFMFGPOJLFEIFESFKUQÑSTÑESFKUJOÑMPLBMFU[ZSUBSFUÑQPMJDJTÑ

1BSBRJUKBFEIVOÑTOEBKHSBWFOÑGBNJMKFEIFOÑ
NBSÑEIÑOKFUFQBSUOFSJUFUJUQÑSNFTUIJSSKFTUFMFGPOJLF
Biseda inicuese e nëpunësit policorë me personin i cili e paraqet dhunën(njohtimi
nga qytetari) duhet të mundësoj që të formohet sa është e mundur fotografia e
plotë kualitative dhe preliminare për dhunën e cila paraqitet. Me qëllim të
sigurimit të qytetarëve, policia është e obliguar të ndërmarrë NDËRHYRJEN
URGJENTE në të gjitha rastet , e veçanërishtë kur vlerësohet se jeta dhe shëndeti i
personave mundë të vihet në rrezik.
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Protokoli i veçantë për veprimin e nëpunsave policorë në rastet
e dhunës ndaj grave në familje dhe në marëdhënjet e partneritetit

/ÑQVOÑTJQPMJDPSÑUÑDJMJUJÑTIUÑQBSBRJUVSEIVOBEVIFUUÑTJHVSPKQÑSHKJHKFUOÑ
QZFUKFUWJKVFTF
 ,VOEPEIÑEIVOB BESFTB OVNSJJCBOFTÑT
 .FLFOECJTFEPO NFWJLUJNÑO EÑTINJUBSJO BOUBSJOFGBNJMKFT
 ±GBSÑLBOEPEIVS BÑTIUÑEVLFOEPEIVSEIVOBOÑNPNFOUJOFUIJSSKFT
 "ÑTIUÑOEPLVTIJMÑOEVBS QPRFTFQP BÑTIUÑFOFWPKÑTINFOEJINB
NKFLÑTPSFFNFSHKFOUF
5 Kush është personi i lajmëruar, a është prezentë, nëse nuk është ku
gjendet,
 ,VTIÑTIUÑWJLUJNB BÑTIUÑOÑSSF[JLUÑESFKUQÑSESFKUÑ
7 A është përdorur arma, a është kërcnuar me armë,me çfarë, ku është tani
arma,
 "ÑTIUÑQFSTPOJJMBKNÑSVBSOÑOOEJLJNUÑBMLPIPMJUBQPOBSLPUJLÑWF
 "KBOÑQSF[FOUÑGÑNJKÑU TBGÑNJKÑ ÎGBSÑNPTIF BKBOÑUÑTJHVSUÑ
 "LBOEPEIVSEIVOBFEIFNÑIFSÑU BLBOEÑSIZSÑQPMJDJBFEIFNÑ
QBSÑ
 "ÑTIUÑOÑGVRJOEPOKÑOHBNBTBUHKZRÑTPSFNCSPKUÑTFOHBEIVOB
7´3&+5+&: /Ñ SBTUFU LV FH[JTUPO SSF[JLV J ESFKUÑQÑSESFKUÑ QÑS WJLUJNÑO EIF
VSHKFODBQÑSWFQSJNEVIFUUÑGPLVTPIFNJOÑÎÑTIUKFUUÑDJMBULBOÑUÑCÑKOÑNF
TJHVSJOÑFWJLUJNÑT
/Ñ NWBSÑTJ QSFK TJUVBUÑT QPRFTF WMFSÑTPIFU TF ÑTIUÑ F OFWPKÑTINF OÑQVOTJ
QPMJDPSÑEPFOKPIUPKQFSTPOJOJDJMJFLBQBSBRJUVSEIVOÑOQÑSLPIÑOFQÑSBGÑSU
UÑ BSSJUKFT TÑ OÑQVOTBWF  QPMJDPSÑ OÑ WFOEJO F OHKBSKFT .VOE UÑ LÑSLPIFU OHB
QFSTPOJJDJMJFLBQBSBRJUVSEIVOÑOUÑRÑOESPKOÑMJEIKFOUFMFGPOJLFNFQPMJDJOÑ 
EIF QPRFTFÑTIUÑOÑNVOEÑTJ UÑKBQÑOKPIUJNFQÑSSSKFEIBUNPNFOUBMFEIF
EIVOÑO/ÑSBTUFULVFH[JTUPOSSF[JLVNPNFOUBMQÑSWJLUJNÑO QPMJDJBNVOEUÑJ
QSFGFSPKÑWJLUJNÑTTILVBSKFOOÑWFOEUÑTJHVSUÑ UFLGRJOKÑU QSJOEÑSJU UÑBGÑSNJUF
UÑOHKBTI EFSJUFLBSSJUKBFOÑQVOTBWFQPMJDPSÑUÑDJMÑUEPJPGSPKOÑNCSPKUKFOF
OFWPKÑTINF
/ÑQVOÑTJ  QPMJDPSÑ J DJMJ LPNVOJLPO NF WJLUJNÑO OVL HVYPO UÑ LSJKPK LPNFOUF
EIF UÑ TIQSFIÑ RÑOESJNFU QFSTPOBMF QÑS JEFOUJUFUJO EFSJ TB UÑ CJTFEPKÑ NF
WJLUJNÑO F EIVOÑT  BQP UÑ JOUFSFTPIFU QÑS HBUJTINÑSJOÑ F WJLUJNÑT QÑS UÑ
EÑTINVBSOÑQSPDFEVSÑOFNÑUFKNFKVSJEJLF
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6%)´;*.*: RÑ OÑ TIÑSCJNFU LVKEFTUBSF UÑ KFOÑ UÑ QÑSGBRÑTVBS OÑQVOTBU
QPMJDPSÑ UÑ DJMÑU LBOÑ LBMVBS FEVLBDJPOJOBGUÑTJNJO QÑS WFQSJN OÑ TJUVBUBU F
EIVOÑTOÑGBNJMKF BTIUVRÑBUBUÑOEÑSNBSSJOUIJSSKFOFLÑUJKMMPKJ
1ÑS CJTFEÑO F [IWJMMVBS ÑTIUÑ F OFWPKÑTIÑNF UÑ MJIFU TIFOKB F TILSVBS  EJUBSJ J
OHKBSKFWF TIÑOJN[ZSUBS SBQPSUJBQPOHKBTIÑN 

1BSBRJUKBFEIVOÑTOEBKHSBWFOÑGBNJMKFEIFOÑ
NBSÑEIÑOKFUFQBSUOFSJUFUJUOHBBOBFWJLUJNÑTBQP
QFSTPOJUUKFUÑSOÑMPLBMFU[ZSUBSFUÑQPMJDJTÑ
/KÑSB  OHB  NÑOZSBU  F QBSBRJUKFT  TÑ  EIVOÑT OEBK HSBWF OÑ GBNJMKF  ÑTIUÑ
FEIF OÑ NBSÑEIÑOKFU F QBSUOFSJUFUJU EIF QBSBRJUKB F ESFKUÑQÑSESFKUÑ OHB BOB F
WJLUJNÑTBQPQFSTPOJUUKFUÑSOÑQVOÑTWFQPMJDPSÑOÑMPLBMFU[ZSUBSFUÑQPMJDJTÑ
.F SBTUJO F NBSSKFT TÑ EFLMBSBUÑT OHB BOB F WJLUJNÑT TÑ EIVOÑT ÑTIUÑ F
OFWPKÑTIÑNFUÑTJHVSPIFUNCSPKUÑKBGJ[JLFEIFUÑJNVOEÑTPIFUWJLUJNÑTUÑKFQ
EFLMBSBUÑOQÑSOHKBSKFOQBQSF[FODÑOFLSZFSÑTJUUÑEIVOÑT TJQBTNVOEÑTJTÑOÑ
MPLBMFU [ZSUBSF  UÑ DJMBU KBOÑ UÑ OEBSB EIF UÑ TJHVSVBSB OHB QFOHJNJ J  QVOÑWF
EJUPSFUÑQÑSEJUÑTINFUÑOÑQVOTBWFQPMJDPSÑ

3.2. 3FGFSJNJEIFBSSJUKBFOÑQVOTWFQPMJDPSÑOÑ
WFOEJOFOHKBSKFTTÑEIVOÑTOEBKHSBWFOÑGBNJMKF
EIFNBSÑEIÑOKFUFQBSUOFSJUFUJU
2ÑMMJNJ J OEÑSIZSKFT  QPMJDPSF ÑTIUÑ RÑ UÑ QBSBOEBMPKÑ EIVOÑO OÑ GBNJMKF OÑ
LVGJKUÑFBVUPSJ[JNFWFQPMJDPSF
/Ñ WFOEJO F OHKBSKFT SFGFSPIFO NÑ TÑ QBLV EZ OÑQVOÑT QPMJDPSÑ  ÑTIUÑ F
EÑTIÑSVBSUÑHKJOJTÑTÑOESZTIÑNFNFRÑMMJNUÑPGSJNJUUÑNVOEÑTJTÑWJLUJNÑTRÑ
UÑ CJTFEPKÑ NF QFSTPOJO F HKJOJTÑ GFNÑSPSF  NF RÑMMJN UÑ WÑSUFUJNJU UÑ
SSFUIBOBWFQÑSOHKBSKFOEIFPGSJNJOFNCSPKUÑKFTEIFOEJINÑTUKFUÑSWJLUJNÑTTÑ
EIVOÑT  QFOHJNJO F LSZFSÑTJU OÑ TKFMMKF UÑ NÑUFKNF UÑ EIVOÑTINF  F TJQBT
NVOEÑTJTÑFEIFTJHVSJNJOFCBSUKFTEFSJUFLJOTUJUVDJPOJNÑJBGÑSUNKFLÑTPSBQP
TUSFIJNPSFT
´TIUÑFEPNPTEPTIÑNFRÑOÑQVOTBUQPMJDPSÑUÑDJMÑUKBOÑSFGFSVBSOÑOEÑSIZSKF 
UÑJEPSÑ[PIFOTIFOJNFUMJEIVSNFQFSTPOJOFQBSBRJUVS BFH[JTUPKOÑOKPIVSJTF
ÑTIUÑOÑOOEJLJNUÑBMLPIPMJU MÑOEÑWFOBSLPUJLFBQPCBSÑSBWFUÑDJMBUOEJLPKOÑ
OÑHKFOEKFOFUJKQTJLJLF1PBTIUV TFBÑTIUÑQÑSEPSVSGPSDBNFSBTUJOFQBSBRJUKFT
TÑEIVOÑT BSNBBQPNKFUJUKFUÑSFNFUÑDJMJOWJLUJNBÑTIUÑMÑOEVBSBQPEPUÑ
LJTIUFRFOÑFMÑOEVBSTJEIFNÑQBSÑQFSTPOJJQBSBRJUVSBLBLSZFSUÑOKFKUBUBQP
WFQSBUÑOHKBTIÑNFNFFMFNFOUFEIVOF
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Protokoli i veçantë për veprimin e nëpunsave policorë në rastet
e dhunës ndaj grave në familje dhe në marëdhënjet e partneritetit

1BTBSSJUKFTOÑWFOEJOFOHKBSKFTOÑQVOÑTJUQPMJDPSÑKBOÑUÑPCMJHVBSRÑ
 UÑCÑKOÑJEFOUJGJLJNJOFLSZFSÑTJUUÑEIVOÑT OKÑSJUBQPFWFOUVBMJTIUÑNÑ
UFQÑS WJLUJNÑTEIFEÑTINJUBSJUUÑSBTUJU
 UÑ F OEBKÑ WJLUJNÑO OHB LSZFSÑTJ J EIVOÑT  F WJLUJNÑT UÑ J TJHVSPKOÑ
NCSPKUÑKF GJ[JLF EIF UÑ J NVOEÑTPKOÑ UÑ KBQ EFLMBSBUÑO QÑS OHKBSKFO QB
QSBOJOÑFLSZFSÑTJUUÑEIVOÑTEIFKBTIUÑTIJLJNJUUÑUJK
 UÑ NCMFEIJO UÑ HKJUIB TIÑOJNFU QÑS OESJÎJNJO EIF EÑTINJNJO F WFQSÑT
QFOBMF BQP LVOEÑSWBKUÑTF  F DJMB LB UÑ CÑKÑ NF EIVOÑO OEBK HSVBT OÑ
GBNJMKF EIF NBSÑEIÑOKFU F QBSUOFSJUFUJU .F LÑUF SBTUÑ ÑTIUÑ F
OFWPKÑTIÑNF UÑ NFSSFO QBSBTZTI UÑ HKJUIB JOGPSNBDJPOFU UÑ DJMBU J
QÑSLBTJO SSFUIBOBWF MJEIVS NF SBTUJOLPOLSFUF UÑ EIVOÑT  QÑSDBLUJNJ J
TBLUÑ J MMPKJU UÑ EIVOÑT EIF NÑOZSB  NCJ UÑ DJMJO ÑTIUÑ VTIUSVBS EIVOB
[HKBUKB LPOUJOVJUFUJ FWFOUVBMJTIUÑEIVOÑTTÑNÑIFSÑTINFTJEIFBLBOÑ
WFQSVBSJOTUJUVDJPOFULPNQFUFOUFEIFOÑÎNBTÑ
 QPTBÎÑSJTIUUÑLFOÑOÑLPOTJEFSBUÑFLTQP[JNJOFGÑNJKÑWFEIVOÑT
 UB MBKNÑSPKOÑ WJLUJNÑO TF QÑS OHKBSKFO OÑ GKBMÑ EP UÑ KFUÑ F JOGPSNVBS
2FOESBQÑSQVOÑTPDJBMF
 5B OKPIUPKOÑ LSZFSÑTJO F EIVOÑT QÑS NBTBU LPOLSFUF UÑ DJMBU EP UÑ
OEÑSNFSSFOLVOEÑSUJK
/ÑQVOÑTJUQPMJDPSÑUÑDJMÑUEJTQPOPKOÑNFJOGPSNBDJPOFUFNÑTJQÑSNFEVIFUUÑ
KFOÑ UÑ WFUÑEJKTIÑN QÑS SSF[JLVO F MBSUÑ UÑ DJMÑU J QÑSDKFMMJO SBTUFU F EIVOÑT OÑ
GBNJMKF.F SBTUJO F HSVNCVMMJNJU UÑ JOGPSNBDJPOFWF  ÑTIUÑ F OFWPKÑTIÑNF UÑ
CÑIFUWMFSÑTJNJJSSF[JLVUUÑNVOETIÑNQÑSTJHVSJOÑFUZSFTJEIFQÑSWJLUJNÑO
EIFUÑOEÑSNBSSJOUÑHKJUIBNBTBUFOFWPKÑTINFQBSBOEBMVFTFEIFNCSPKUKFOF
TJHVSJTÑ
7ÑSUFUPIFU TF B ÑTIUÑ QÑSEPSVS BQP FH[JTUPO BSNÑ OÑ WFOEJO F OHKBSKFT NKFU J
SSF[JLTIÑNBQPNKFUFUKFSBUÑQÑSTIUBUÑTINFQÑSWFUMÑOEJN"SNB NFWÑSUFUJN
EPUÑLPOGJTLPIFUQÑSLPIÑTJTIUÑ QÑSLPIÑTJTIUÑUÑLPOGJTLVBSNFQSPQP[JNJOQÑS
JOJDJNJO F QSPDFEVSÑT QÑSLBUÑTF NF RÑMMJN LPOGJTLJNJO F BSNÑT/Ñ SBTUJO F
OKPIUJNJUQÑSQPTFEJNJMFHBMUÑBSNÑTUÑOEÑSNFSSFONBTBUQÑSHKFUKFOFTBKEIF
LPOGJTLJNJOOÑQÑSQVUIKFNF-JHKJOQÑSQSPDFEVSÑQFOBMF
33&;*2&5.´5´4)1&4)5":



Kryerësi i dhunës ka qasje , shfrytëzon apo kërcnon me përdorimin e
armës;



Historiku i më hershëm i dhunës në familje dhe eskalimi i dhunës;

 Egzistimi i masave gjyqësore të ndalimit dhe historiku i mosrrespektimit
tyre;
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 Egzistimi i historisë kriminele të kryerësit(e cila nuk është e
detyrueshëme të jetë në lidhje me veprimet e dhunës në familje);
 Egzistimi i keqpërdorimit të alkoholit dhe lëndës narkotike apo dyshimi
në egzistimin e vështirësive psikike apo sëmundjes;
 Kërcnimet apo tentimet për vetvrasje (tek kryerësi ) apo tek viktima);
 Përjetimi i frikës të viktimës dhe mendimi i saj për rreziqet nga dhuna në
të ardhëmen;
 Mospunësimi dhe problemet financiare;
 Problemet aktuale në relacionet e partneritetit dhe familjare
(psh.paralajmërimi i braktisjes së partnerit, shkurorëzimi, kontestet rreth
pasurisë, kujdestarisë apo të paritë e fëmijëve dhe ngj.);
 Nëse janë fëmijët prezentë, a janë vetëmse, apo do jenë të lënduar;
 Kërcnimet viktimës, familjes së saj, miqëve;
 Detyrimi në marëdhënje seksuale;
 Historia e sjelljes xheloze të kryerësit ndaj viktimës, përndjekja apo
shqetësimi nga ana e ish partnerit;
 Treguesit tjerë të cilët do mund të ishin të rëndësishëm: izolimi i viktimës
(shoqërorë apo gjeografikë), dhe mosdëshira ta braktis, banesën/
shtëpin, faktin se nuk e din(mjaftueshëm mirë) gjuhën apo nuk ka
shtetësi, llojet e caktuara të invaliditetit apo sëmundjeve kronike,
shtatzanisë, mosha/pleqëria e viktimës dhe ngj.
Rreziku i parë i paraqitur tregon në mundësinë që kryesi i dhunës ka armë, dhe
në këte rast nëpunsit policorë janë të detyruar të tregojnë kujdes se ndonjeri
nga anëtarët e familjes të cilët banojnë në ate shtëpi (familje, posedojnë armë
apo a mundë që në një mënyrë eventuale i njejti të arrijë të posedoj armë.
Mënyra e veprimit të nëpunsave policorë në vendin ku ndodh apo ka ndodhur
dhuna duhet të jetë domosdoshmërishtë profesional. Mjetet e forcës duhet të
jenë të përdorura në kufijtë e autorizimeve të caktuara me ligj me përdorim
dominues të parimit të veprimit proporcional.Me rastin e ndërmarrjes së masave
dhe veprimeve të nëpunsave policorë veprojnë në përputhje me Ligjin për
procedurë penale.
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Protokoli i veçantë për veprimin e nëpunsave policorë në rastet
e dhunës ndaj grave në familje dhe në marëdhënjet e partneritetit

Kontrolli i kryerësit të dhunës
Me rastin e ndërhyrjesë detyrë e policisë është vuarje e rendit të prishur dhe
qetësisë,gjegjësisht vendosje e kontrrollit mbi kryerësin e dhunës dhe
personave tjerë të cilët janë gjendur në vendin e ngjarjes. Për kryerjen e
suksesëshme të ndërhyrjeve të caktuara të komplikuara duhet të bëhet
vlerësimi për numrin e nëpunsave policorë të cilët do të ndërhyjnë.Zbatimi i
autorizimeve policore me qëllim të pengimit të kryrëjes së mëtejme të veprës
penale apo kundërvajtjes , ndarja e sulmuesit ,është e mundur me privimin e tij
nga liria dhe sjelljen në lokalet zyrtare policore.

VËREJTJE: Me rastin e ndërhyrjes së nëpunsave policorë duhet të kihet
parasysh se tek viktima egziston frika deri tek e gjithë ajo çfarë do të ndodhë me
rastin e çdo kontakti tjetër vijues.Poashtu, viktimat shpeshë nuk dëshirojnë që
kryerësi i dhunës ta humbë punën për shkak të pasojave nga paraqitja, nga se në
ate rast nuk do të ishte në mundësi të mbajë familjen. Jo rrallë herë ndodhë që
viktimat e dhunës ndiejnë fajë për shkak të ngjarjes së krijuar dhe mendojë se
është dashur të ndërrmarrin gjë në mënyrë që mos të vij deri tek dhuna, ashtu
që deri tek momenti i ardhjes së policisë lëkunden se a të dëshmojnë për rastin
apo të tërhiqen, duke konsideruar se me ndërhyrjen e policisë mjaftueshëm që
dhunuesi të ,,frikësohet,, dhe më tej nuk do e përsërisë dhunën.

Veprimi i nëpunsave policorë pas
grumbullimit të informacioneve 
Në përputhje me informacionet e marra nga ana e viktimës së dhunës, të cilat
kanë të bëjnë me rëndësinë e kryerjes së veprës dhe pasojat, vendoset për ate se
a do ta vazhdojnë punën sipas lëndës policia e uniformuar apo ata të policisë
kriminalistike. (Udhëzimi për mënyrën e punës të njësive organizative në
shuarjen e kriminalitetit).
Për njohtimet e grumbulluara, lajmërimet dhe dëshmitë , nëpunsat policorë
veprues i rapotojnë mbykqyrësit të cilit i përgjigjen apo shërbimin kujdestar, me
qëllim të lajmërimit të prokurorit kompetent i cili në pajtim me autorizimet e
veta bënë kualifikimin e veprës penale dhe jep urdhëresë për veprimin e
mëtejmë (grumbullimi i dëshmive dhe lajmërimeve,përpunimin krimo-teknik të
vendit të ngjarjes në raste të caktuara lajmërimin e gjykatësit kompetent hetues
për ngjarjen me qëllim të kryerjes së shikimit të vendit të ngjarjes dhe tjera).
Po qe se prokurori kompetetentë është deklaruar se në veprimet e kryerësit të
dhunës nuk ka elemente të veprës penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare,
nëpunsit policorë e informojnë viktimën për kualifikimin dhe mund të ngrisë
padi private. Poashtu, nëse egzistojnë karakteristikat e kundërvajtjes nga Ligji
për rend dhe qetësi publike, nëpunsit policorë ndërmarrin masa në përputhje
me Ligjin për kundërvajtje.
Mbi masat e ndërmarra të policisë është e nevojshme të informohet viktima.
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Dokumentimi i rastit 
Në vendin e ngjarjes dhunën në familje, nëpunësit policorë e vërtetojnë
gjendjen faktike dhe ate duke vërtetuar se ku ka ndodhur dhuna me qëllim të
sigurimit të dëshmive materiale si dhe sigurimit të dëshmitarëve eventual të
dhunës por poashtu vërtetojnë se viktima ka marrë lëndime të caktuara(lëndime
të dukëshme apo ato të cilat është e nevojëshme që të konstatohen me
kontrollim mjeksorë).
Fiksimi i dëshmive në vendin e ngjarjes është tejet i rëndësishëm për
dokumentim kualitativ të fletëparaqitjes penale. Në këte kuptim është e
domosdoshëme:
 precizimin e llojit dhe lokacionin e lëndimit tek viktima me përshkrimin e
tyre , e me pëlqimin dhe fotografimin e lëndimeve;
 grumbullimi i garderobës e cila është grisur, me gjakë e mbuluar,
sendeve nga të cilat është e përshtatshme të merren shenjat dhe ngj,
duke respektuar rregullat e taktikës dhe teknikës kriminalistike;
 fotografimi dhe përshkrimi i gjendjes së gjetur të vendit të ngjarjes ( në
banesë të përmbysur, e shkatërruar, mobiljet e dëmtuara), po që se është
e nevojshëme inicimi i procedurës hetuese të bastisjes me qëllim të
sigurimit të dëshmive materiale të cilat do të mundë të shfrytëzoheshin
gjatë procedurës penale.
Marrja në pyetje e të pandehurit për veprën penale, gjegjësishtë kundërvajtjen
nga lëmia ,, Dhuna në familje ,, të bëhet në përputhje me Ligjin për procedurë
penale gjegjësishtë Ligjin për kundërvajtje.
Bashkangjitur fletëparaqitjes penale apo kundërvajtëse është e domosdoshëme
të dërgohen: raportet për paraqitjet e mëhershme të dhunës policisë, raportit
për sjelljen dhe ndalimin e personave të dyshuar për dhunë, raportet për
dënimet e mëhershme(kundërvajtëse dhe penale), për ekzistimin e
aktgjykimeve për masat mbrojtëse nga dhuna në familje (Ligji i familjes),
cenimin e tyre, si dhe informacionet dhe dokumentet e siguruara nga burime
tjera, siç janë raporti i Qendrës për punë sociale apo organizatave të
specializuara për mbështetjen e viktimave të dhunës në familje.

Njohtimi nga qytetarët (viktima dhe dëshmitari)
Grumbullimi i njohtimeve nga viktima kërkon përgatitje të posaçme dhe atë:

 hapësirat zyrtare ku viktima do të inkurajohet të dëshmojë për tërë atë
çfarë i ka ndodhur;
 kontrollin se si ndihet viktima ( a i është e nevojshme që të pushojë, të
pijë ujë , të marrë ndihmën mjekësore dhe ngj.;
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 përgatitje për të gjitha njohtimet relevante për rastet paraprake të
dhunës të cilat janë paraqitur, raporteve mjekësore, dëshmive materiale
të grumbulluara;
 prezantimi i nëpunsit policorë i cili e merrë njohtimin dhe personave
tjerë prezent , si dhe qëllimi i bisedës;
 paralajmërimi i viktimës, para fillimit të bisedës se qëllimi i nëpunsit
policorë është të i ofrojë ndihmë, të lusë që të tërheqë vëmendjen për
çdo rast kur vlerëson se nuk e ka kuptuar në mënyrë të drejtë pyetjen
dhe pa hezitim, me fjalët e veta të flasë për të gjitha, dhe për ato detaje
për të cilat mendon se i janë të njohura policisë.
Mirëkuptimi i treguar, mbështetja e ofruar, kujdesi i treguar dhe aftësia e
nëpunësit policorë janë qenësore për përfitimin e besimit të viktimës dhe
dëshmitarit me qëllim të grumbullimit të njohtimeve për ngjarjen apo ngjarjet
të cilat kanë të bëjnë me dhunën. Në këtë rast, është e dëshiruar që biseda me
viktimën të bëhet nga nëpunësi policorë i gjinisë femërore. Bisedën me fëmijët
e udhëheq kryesisht nëpunësi policorë i cili ka licencë adekuate për atë, me
praninë e nëpunësit të Qendrës për punë sociale, pedagogut dhe eventualishtë
personit të besueshëm.
Në situatat e dhunës ndaj grave në familje dhe në marrëdhëniet e partneritetit
shpesh ndodhë që të mos ketë dëshmitarë apo nuk dëshirojnë të flasin për atë
se çfarë kanë parë dhe për çfarë kanë njohuri (nuk dëshirojnë të inkuadrohen
apo i frikësohen pasojave). Dëshmitarët e vyeshëm nuk janë vetëm se
dëshmitarë okularë të ngjarjes konkrete, por edhe të gjithë personat të cilët
kanë dijeni se viktima ka përjetuar dhunë, malltretim , ndjekje , se ka pranuar
thirrje kërcënuese, personat të cilët kanë dëgjuar zëra (siç janë: të klithuritë,
thirrjet, thyerjet), e kanë parë viktimën drejtëpërsëdrejti pas ngjarjes, kanë parë
vendin e ngjarjes pas vetë incidentit, kanë ofruar ndihmë viktimës dhe fëmijëve
drejtëpërsëdrejti pas ngjarjes. Për atë është me rëndësi që gjatë kohës që
viktima jep deklaratën mbi ngjarjen, të pyetet në çdo fazë se ka qenë ndokush
prezent apo ka mundur të ketë ndonjë njohuri për ngjarjen .

Lajmërimi i rrejshëm 
Është prezentë një përqindje e caktuar e lajmërimit të rrejshëm të veprave
penale me elemente të dhunës në familje, e motivet më të shpeshta për
lajmërim të rrejshëm të këtyre ngjarjeve të veprave janë:
− hakmarrja e partnerit për shkak të shkëputjes së lidhjes 
− xhelozia
− dashuria e pakthyerë 
− dobia materiale
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− tek personat e rinjë me qëllim të arsyetimit për shkakë: arratisjes nga
shtëpia, daljeve të vonshëme, mungesave të paarsyeshëme nga shkolla,
notave të pamjaftueshëme, tërheqjen e vëmendjes prindërore në problemet
personale apo familjare. 
Disa nga indikacionet të cilat mund të dëftojnë se bëhet fjalë për lajmërim të
rrejshëm të dhunës në familje dhe marëdhëniet e partneriteti janë:
− detajet jo të sakëta për kohën , vendin dhe mënyrën e kryerjes së veprës
penale,

−

joekzistimi i lëndimeve mbrojtëse tek personi i dëmtuar, e cila deklaron
se me dhunë është detyruar në marëdhënie seksuale,
− kalimi i kohës së gjatë nga momenti ,,i kryerjes,, së veprës penale deri tek
lajmërimi, etj.
VËREJTJE: Inkosekuenca në deklaratat e viktimës apo dëshmitarit nuk do të
thotë se deklarimet janë të pasakëta (të rrejshëme). Inkosekeunca mundë të
paraqitet për shkak të moskuptimit apo parashtrimit të paqartë të pyetjes ,
hutisë me situatën në të cilën gjendet, kujtesës së rëndë të ngjarjes për shkak
përjetimit të traumave, emocioneve, lëkundjes eventuale të viktimës, ndikimit të
familjes që të mos e paraqesë dhunën dhe ngjashëm.

4. Siguria e viktimës nga dhuna dhe
referimi në sistemin e mbrojtëjes
Me rastin e veprimit të nëpunsëve policorë në mënyrë të qartë dhe shembullore
të njohtojnë viktimën e dhunës me të drejtat ligjore të saj , posaçërishtë me
masat mbrojtëse , kushtet e shqiptimit të tyre dhe zbatimit të cilat nxjerren ndaj
kryerësit, si dhe për masat dhe veprimet të cilat do të ndërmerrë policia në
procesimin kundër kryerësit të dhunës e të cilat janë posaçërishtë të
rëndësishëme për mbrojtjen e sigurisë së saj (p.sh. sjellja e kryerësit në
hapërsirat zyrtare, caktimin dhe kohëzgjatjen e masave policore të ndalimit,
përcjellja e gjykatësit hetues apo për kundërvajtje me propozim të mbajtjes,
gjegjësishtë caktimit të paraburgimit, lirimin e kryerësit menjëherë pas marrjes
në pyetje nga ana e gjykatësit hetues apo për kundërvajtje , për rëndësinë e
sjelljes vetëmbrojtëse, raportit bashkëpunues të viktimës, mënyra me të cilën do
të i kontribuojë arritjes së sigurisë së saj).
Nëpunësi policorë duhet të shqyrtojë të gjitha çështjet me rëndësi për
vlerësimin e sigurisë së viktimës, si dhe anëtarëve tjerë të familjes dhe me ata të
bisedojë për masat e sigurisë së tyre. Në rastet kur ekziston rreziku nga recidivi i
viktimizimit, nëpunsi policorë duhet të paralajmërojë
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viktimën për rrezikun potencial në të cilin ajo, dhe eventualisht fëmiu i saj, mund
të gjenden (3.2 – rreziqet më të shpeshta).
Në rastet e rrezikut të lartë apo po që se viktima e dhunës kërkonë vendosje në
strehimore/ shtëpinë pranuese për viktimat e dhunës në familje, nga ana
Qendrës për punë sociale kompetente të kërkojë të shqyrtohet dhe ndërmerren
masat e përkujdesjes urgjente të viktimës dhe anëtarëve të familjes të cilët janë
të rrezikuar.
Nëse është e nevojshëme të zhvillohet bisedë apo të përkujdeset fëmiu apo i
mituri menjëherë të kërkohet ardhja dhe ndërhyrja e punëtorit social të
Qendrës për punë sociale duke udhëherqur llogaritë që qëndrimi në stacionin
policorë të jetë sa më i shkurtër.
Është e domosdoshme që viktima të marrë informacione detaje për të gjithë
pjesëmarrësit të cilët merren me ofrimin e ndihmës dhe sigurinë e mbrojtjes. Kjo
nënkupton adresat, numërat e telefonit dhe informacionet për shërbimet
policore, Qendrës për punë sociale, Enteve shëndetësore, SOS telefonit për
viktimat e dhunës, shtëpive pranuese ( shtëpive të sigurta ) dhe organizatave
tjera në bashkësi të specializuara për dhunë në familje dhe dhunë mbi viktimat.
Të i mundësohet që pranë viktimës të gjendet ,, personi për mbështetje ,, ( i cili
do të e përcjellë në procedurat para organeve ).
Është me rëndësi të ndërtohet raporti i mirëbesimit dhe pa mëdyshje të
dëftohet se dhuna është formë e papranueshëme e sjelljes, si dhe përgjegjësia
për dhunë është çdoherë në dhunuesin, e jo në viktimën.
DEKLARATAT MBËSHTETËSE VIKTIMËS
−

Dhuna e cila ju ka ndodhur nuk është nxitur me fajin e juaj 

−

Dhuna është kryesishtë përgjegjësi e dhunuesit 

−

Askush nuk ka të drejtë të Ju keqtrajtojë 

−

Dhuna është e ndaluar (si kundërvajtje dhe si vepër penale), 

− Nuk jeni vetëm, mund të merrni ndihmë, mund të Ju them kush do Ju
ofrojë ndihmë përveç policisë,
− Keqtrajtimi ka pasoja serioze për shëndetin e Juaj, por edhe shëndetin e
fëmijëve të Juaj
DEKLARATAT TË CILAT E DËMTOJNË VIKTIMËN
− Pse i lejuat këtë vehtes?
− Çfarë keni bërë që të e nervozoni?
− Pse këtë nuk më keni thënë më parë 
− Pse nuk e keni ftuar policinë?
− Pse qëndroni pas tij kur e dini se është i dhunshëm?
− Pse nuk e keni braktisur kur ju ka goditur për herë të parë?
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Ofrimi i mbrojëjes nuk duhet të varet nga gatishmëria e viktimës të paraqesë
fletëparaqitje apo të dëshmojë kundër kryerësit të dhunës.
.FSÑOEÑTJÑTIUÑUÑTJHVSPIFULÑNCJNJJNJSÑJJOGPSNBDJPOFWFOÑNFTUÑHKJUIÑ
QKFTÑNBSSÑTÑWFUÑNCSPKUÑKFT
Qendra për punë sociale është me Ligjin për mbrojtëjen sociale, Rregulloren për
organizimin normative dhe standardet e punës, se Qendra për punë sociale
është e obliguar të realizojë koordinimin e masave dhe shërbimeve në shoqëri.
Policia duhet të i udhëzojë të gjitha viktimat e dhunës në familje dhe në
marëdhëniet e partneritetit Qendrës për punë sociale, të i shkëmbejnë
informacionet dhe të pjesëmarrin në konferencat e ngjarjes të cilat organizohen
me qëllim të përpilimit të planit të mbrojtjes dhe shërbimeve për viktimat e
dhunës.
Plani i mbrojtjes duhet patjetër të sigurojë sigurinë e viktimës , të parandalojë
dhunën, të pengojë që vepra të përsëritet, të mbrojë të drejtat e viktimës, të i
mundësojë që lirshëm të marrë vendimin mbi interesin e vetë më të mirë të
marrë shërbime të cilat i shërbejnë shërimit, fuqizimit dhe pavarësimit.
Plani i mbrojtjes dhe shërbimeve duhet të sigurojë kontakt të sërishëm me
viktimën, përcjelljen dhe vlerësimin e efekteve të masave të marra.
Cekim se në përputhje me dispozitat e Ligjit për policinë punët e policisë janë
mbrojtja dhe siguria e jetës, të drejtave, lirive , integritetit personal të personave
si dhe mbështetja e sundimit të së drejtës.

5. Kujdestaria në institucionet tjera të
cilat merren me dhunën ndaj grave në
familje dhe në marëdhëniet të
partneritetit
Të përpilohen dhe të dërgohen informacionet e shkruara Qendrës për punë
sociale për masat e ndërmarra dhe gjendjen e vërtatuar me qëllim të marrjes së
masave socio-ndërhyrëse apo masave mbrojtëse juridiko – familjare ( Shembull :
për tu siguruar mbrojtëja urgjente e gruas viktimë e dhunës në familje dhe
marëdhëniet e partneritetit dhe anëtarëve tjerë në familje të cilët i ekspozohen
dhunës, prokuroria publike dhe organi i kujdestarisë në përputhje me Ligjin do
të ngrisin padi për shqiptimin e masës mbrojtëse nga dhuna në familje).
Pjesëmarrja në konferenca të rastit të cilat i organizojnë punëtorët e Qendrës
për punë sociale (të cilët kanë rol koordinues) së bashku me prëfaqësuesit e
organeve tjera relevante, enteve dhe organizatave.
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6. *NQMFNFOUJNJEIFNPOJUPSJNJJ
1SPUPLPMJUUÑWFÎBOUÑ
Njohja me Protokolin e veçantë
Njësitë organizative kompetente të Ministrisë së Punëve të brendshme do të i
njohtojnë të punësuarit me përmbajtjen dhe aktivitetet të cilat duhet të
zbatohen në aplikimin dhe përcjelljen e aktiviteteve të cilat janë në përputhje
me Protkolin e veçantë.

Aftësimi i nëpunsve policorë në
impementimin e Protokolit të veçantë 
Drejtoria e policisë , Drejtoria e policisë kriminalistike dhe Drejtoria e arsimimit,
aftësimit përsosjes dhe shkencës do të organizojë trajnime të cilat për temë
kanë dhunën ndaj grave në familje dhe në marëdhëniet e partneritetit dhe për
aplikimin e Protokolit të veçantë për veprimin e nëpunsve policorë nga kjo
problematikë.
Programi i trajnimit duhet të jetë në përputhje me principet nga Protokoli i
përgjitshëm dhe Protokoli i veçantë për veprimin e nëpunsve policorë.
Përmbajtja e trajnimit duhet të përfshijë edhe informacionet për : dispozitat ,
rregulloret, dhe principet e veprimit policorë në përputhje me Protokolin e
veçantë . Përmbajtja e trajnimit duhet të përfshijë edhe informacionet për :
dinamikën e dhunës në marëdhëniet e partneritetit dhe në familje, paragjykimet
dhe specifikat e dhunës në familje në raport me dallimet në kulturë dhe
mënyrën e jetesës të grupeve të veçanta të qytetarëve , informacionet mbi
punën e prokurorisë, procedurat gjyqësore për grupet për përkrahje viktimave
të dhunës , shkëmbimit efikas të informacioneve me institucionet tjera dhe
organizatat. Është e dëshirueshme që në mesin e ligjëruesve të jenë personat të
cilët janë nëpunës policorë por që në punën e tyre janë të inkuadruar në
mbrojtjen e viktimave nga dhuna në familje dhe në marëdhëniet e partneritetit.
Trajnimi themelorë duhet të përfshijë të gjithë pjesëtarët / et e policisë të cilët
gjatë punës së tyre të përditshëme në kontakt me paraqitjen e dhunës në
familje. Ky trajnim realizohet përmes programit vjetorë profesional të aftësimit
të nëpunsve policorë të Ministrisë së Punëve të Brendshëme.
Trajnimi i specializuar mund të organizohet për nëpunës policorë të cilët
më shpesh janë në situatë të punojnë në problemet e dhunës në familje
dhe në marëdhëniet e partneritet. Kjo formë e trajnimit realizohet me
propozim të Kryeshefit të Drejtorisë së policisë rajonale. Drejtoria e policisë
së bashku me Drejtorinë për arsimin profesional / aftësim
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përsosje dhe shkencë do të realizojë të njëjtën me mundësi të angazhimit të
ekspertëve nga lëmia e propozuar, (prokurorë, profesorë në fakultete, shoqëri
qytetare dhe ngj.)

Informimi i qytatarëve për kompetencat e policisë
Pas marrjes së pëlqimit të Ministrit të Punëve të Brendshëme mund të
përgatiten materiale informative të cilët kanë të bëjnë me problematikën e
dhunës në familje dhe në marëdhëniet e partneritetit.

Monitorimi i implementimit të Protokollit të veçantë
Me qëllim të avancimit të veprimit në rastet e dhunës ndaj grave në familje dhe
marëdhënjet e partneritetit Ministria e punëve të mbrendshme do ta monitorojë
implementimin e Protokollit të veçantë si dhe efektet e veprimit.
Në rajonet e drejtorive policore duhet të sigurohet përherë:
− analiza dhe vlerësimi i masave mbrojtëse të ndërmarra të dhunës në
familje
− identifikimi i ndryshimeve të nevojëshme dhe avancimi në veprimtarinë
operative
− monitorimi i efekteve me rastin e veprimit në rastet e dhunës ndaj grave
në familje dhe marëdhënjet e partneritetit si dhe sigurimi i përpunimit të të
dhënave si dhe qasja e tyre publike në përputhje me ligjin

7. &WJEFODBFUÑEIÑOBWFQÑSSBTUFUF
EIVOÑTOEBKHSBWFOÑGBNJMKFEIFOÑ
NBSÑEIÑOKFUFQBSUOFSJUFUJU
Evidencat për veprimet sipas fletëparaqitjeve për dhunën në familje udhëhiqen
në kuadër të evidencave egzistuese të Ministrisë së punëve të mbrendshëme
mvarësishtë prej llojit të cenimit të kryer.
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