
MONITORUESI 
SOCIAL E DEMOKRATIK
Menaxhimi i pandemisë Covid-19 në Republikën e Kosovës

Numri  2

Prishtinë, 2020



HYRJE

Monitoruesi Social dhe Demokratik përcjellë zhvillimet lidhur me 
menaxhimin e pandemisë Covid-19 nga institucionet shtetërore 
dhe publike në Republikën e Kosovës. Në botimin e dytë mund ta 
lexoni një analizë të shkurtër lidhur me masat kufizuese të qeverisë 
së re, informacione dhe komente lidhur me masat nga Pakoja 
Emergjente, si dhe të dhëna mbi dhunën në familje me rekoman-
dime për institucionet relevante.
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Vendimet e Qeverisë së kaluar lidhur me kufizimin e lëvizjes së 
qytetarëve u cilësuan si kundër-kushtetuese nga aktgjykimet e 
Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. Një cilësim i tillë ka rrjedhë nga 
pamjaftueshmëria e Ligjit për Parandalimin dhe Luftimin e 
Sëmundjeve Ngjitëse për të marrë vendime të tilla. Ndonëse 
kundërshtimin për vendime të tilla joligjore dhe 
kundër-kushtetuese e ka bërë opozita - tashmë Qeveria e re, kjo e 
fundit ka vazhduar marrjen e vendimeve të tilla, me përmasa të 
tjera. Vendimi i datës 5, 8 dhe 13 korrik 2020, përmes të cilave 
ndalohej qarkullimi i personave fizikë jashtë shtëpive/banesave të 
tyre në komunat: Prishtinë, Ferizaj, Prizren dhe Vushtrri, pastaj në 
komunat e Mitrovicës së Veriut, Zubin Potokut, Leposaviqit dhe 
Zveçanit duke filluar nga ora 21:00 deri në orën 05:00 ishte masë 
kufizuese e cila shkelte direkt dispozitat kushtetuese dhe ishte e 
pabazuar në ligj të veçantë për pandeminë. Më 28 korrik u ndrysh-
ua vendimi për lejen e qarkullimit nga ora 21:00-05:00 sa ishte me 
parë, në 22:30-05:00. Në vend të përmirësimit të vendimmarrjes 
dhe respektimit të aktgjykimeve të Gjykatës Kushtetuese, Qeveria 
e re veproi njësoj sikurse e kaluara, duke marrë vendime që nuk 
janë të bazuara në ligj dhe kushtetutë. Kufizimet e tilla dhe ndjekja 
e këaj praktike të vendimmarrjes është problematike në tri aspek-
te kryesore:

1. Çdo kufizim i lirisë së lëvizjes, i cili nuk është i bazuar në legjisla-
cion dhe i cili është kundër-kushtetues paraqet shkelje të rëndë të 
të drejtave të njeriut nga organet shtetërore të Kosovës. E njëjta 
vlenë edhe për vendosjen obligative të maskave. Çfarë ndodhë 
nëse nesër Qeveria e Kosovës hipotetikisht vendosë që të gjithë 
qytetarët e Kosovës duhet të vishen vetëm me rroba ngjyrë të 
bardhë? A duhet qytetarët të gjobiten për shkak të mosrespektim-
it të vendimeve të tilla arbitrare dhe joligjore?  

Për t’i shmangur keqkuptimet, Instituti për Politika Sociale “Musine 
Kokalari” mbështet masat mbrojtëse që duhet secili qytetar i 
përgjegjshëm t’i respektojë dhe t’ju përmbajë, për mbrojtjen e 
vetës dhe të të tjerëve, mirëpo këto masa duhet patjetër të jenë të 
arsyeshme, të mundshme dhe të kenë bazë ligjore.

2. Aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese janë akte me fuqi juri-
diko-kushtetuese dhe si të tilla krijojnë detyrime me karakter të 
përgjithshëm (erga omnes). Mosrespektimi i tyre ka vendosur 
precedent të rrezikshëm për të ardhmen e të drejtave të njeriut në 
Republikën e Kosovës. Praktika e ndjekur në raport me vendimet 
për masat mbrojtëse lidhur me pandeminë Covid-19 ka treguar 
tendencat e larta autoritative të të dy qeverive të 2020-ës.

3. Masat e tilla të zbatuara, për mosrespektimin e të cilave subjek-
te të ndryshme janë proceduar, e në disa raste edhe gjobitur, për-

bëjnë arbitraritet juridik. Sëkëndejmi personat fizik a juridik qofshin 
aty duhet ta gëzojnë të drejtën e zhdëmtimit për dëmet e shkaktu-
ara nga vendime kundër kushtetutese e kundër ligjore. Këto dëme 
përfshijnë jo vetëm ndëshkimin/gjobën por edhe koston financia-
re të mbylljes së aktivitetit ekonomik. Pra, zbatimi I masave të tilla 
paraqet edhe koston financiare, duke marr parasysh se shumë 
biznese dhe persona u janë shqiptuar gjoba dhe u janë ndaluar 
veprimtaritë e tyre të ligjshme, e madje edhe në raste të caktuara 
kemi patur edhe privime të lirisë në emër të shkeljes së masave të 
tilla kundërkushtetuese.

Më 25 gusht 2020, katër muaj pas procedimit të tij dhe gjashtë 
muaj pas shfaqjes së Covid-19, hyri në fuqi Ligji Nr. 07/L-006 për 
Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë Covid-19 në territorin e 
Republikës së Kosovës. Një analizë në aspektin e të drejtave të nje-
riut dhe zbatueshmërisë së këtij ligji do të publikohet në numrin e 
tretë të Monitoruesit Social dhe Demokratik.



QEVERIA E RE, VAZHDIMËSI NË MASAT ANTIKUSHTETUESE 
NË KUFIZIMIN E LIRISË SË LËVIZJES
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Monitoruesi Social dhe Demokratik përcjellë zhvillimet lidhur me 
menaxhimin e pandemisë Covid-19 nga institucionet shtetërore 
dhe publike në Republikën e Kosovës. Në botimin e dytë mund ta 
lexoni një analizë të shkurtër lidhur me masat kufizuese të qeverisë 
së re, informacione dhe komente lidhur me masat nga Pakoja 
Emergjente, si dhe të dhëna mbi dhunën në familje me rekoman-
dime për institucionet relevante.

Vendimet e Qeverisë së kaluar lidhur me kufizimin e lëvizjes së 
qytetarëve u cilësuan si kundër-kushtetuese nga aktgjykimet e 
Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. Një cilësim i tillë ka rrjedhë nga 
pamjaftueshmëria e Ligjit për Parandalimin dhe Luftimin e 
Sëmundjeve Ngjitëse për të marrë vendime të tilla. Ndonëse 
kundërshtimin për vendime të tilla joligjore dhe 
kundër-kushtetuese e ka bërë opozita - tashmë Qeveria e re, kjo e 
fundit ka vazhduar marrjen e vendimeve të tilla, me përmasa të 
tjera. Vendimi i datës 5, 8 dhe 13 korrik 2020, përmes të cilave 
ndalohej qarkullimi i personave fizikë jashtë shtëpive/banesave të 
tyre në komunat: Prishtinë, Ferizaj, Prizren dhe Vushtrri, pastaj në 
komunat e Mitrovicës së Veriut, Zubin Potokut, Leposaviqit dhe 
Zveçanit duke filluar nga ora 21:00 deri në orën 05:00 ishte masë 
kufizuese e cila shkelte direkt dispozitat kushtetuese dhe ishte e 
pabazuar në ligj të veçantë për pandeminë. Më 28 korrik u ndrysh-
ua vendimi për lejen e qarkullimit nga ora 21:00-05:00 sa ishte me 
parë, në 22:30-05:00. Në vend të përmirësimit të vendimmarrjes 
dhe respektimit të aktgjykimeve të Gjykatës Kushtetuese, Qeveria 
e re veproi njësoj sikurse e kaluara, duke marrë vendime që nuk 
janë të bazuara në ligj dhe kushtetutë. Kufizimet e tilla dhe ndjekja 
e këaj praktike të vendimmarrjes është problematike në tri aspek-
te kryesore:

1. Çdo kufizim i lirisë së lëvizjes, i cili nuk është i bazuar në legjisla-
cion dhe i cili është kundër-kushtetues paraqet shkelje të rëndë të 
të drejtave të njeriut nga organet shtetërore të Kosovës. E njëjta 
vlenë edhe për vendosjen obligative të maskave. Çfarë ndodhë 
nëse nesër Qeveria e Kosovës hipotetikisht vendosë që të gjithë 
qytetarët e Kosovës duhet të vishen vetëm me rroba ngjyrë të 
bardhë? A duhet qytetarët të gjobiten për shkak të mosrespektim-
it të vendimeve të tilla arbitrare dhe joligjore?  

Për t’i shmangur keqkuptimet, Instituti për Politika Sociale “Musine 
Kokalari” mbështet masat mbrojtëse që duhet secili qytetar i 
përgjegjshëm t’i respektojë dhe t’ju përmbajë, për mbrojtjen e 
vetës dhe të të tjerëve, mirëpo këto masa duhet patjetër të jenë të 
arsyeshme, të mundshme dhe të kenë bazë ligjore.

2. Aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese janë akte me fuqi juri-
diko-kushtetuese dhe si të tilla krijojnë detyrime me karakter të 
përgjithshëm (erga omnes). Mosrespektimi i tyre ka vendosur 
precedent të rrezikshëm për të ardhmen e të drejtave të njeriut në 
Republikën e Kosovës. Praktika e ndjekur në raport me vendimet 
për masat mbrojtëse lidhur me pandeminë Covid-19 ka treguar 
tendencat e larta autoritative të të dy qeverive të 2020-ës.

3. Masat e tilla të zbatuara, për mosrespektimin e të cilave subjek-
te të ndryshme janë proceduar, e në disa raste edhe gjobitur, për-

bëjnë arbitraritet juridik. Sëkëndejmi personat fizik a juridik qofshin 
aty duhet ta gëzojnë të drejtën e zhdëmtimit për dëmet e shkaktu-
ara nga vendime kundër kushtetutese e kundër ligjore. Këto dëme 
përfshijnë jo vetëm ndëshkimin/gjobën por edhe koston financia-
re të mbylljes së aktivitetit ekonomik. Pra, zbatimi I masave të tilla 
paraqet edhe koston financiare, duke marr parasysh se shumë 
biznese dhe persona u janë shqiptuar gjoba dhe u janë ndaluar 
veprimtaritë e tyre të ligjshme, e madje edhe në raste të caktuara 
kemi patur edhe privime të lirisë në emër të shkeljes së masave të 
tilla kundërkushtetuese.

Më 25 gusht 2020, katër muaj pas procedimit të tij dhe gjashtë 
muaj pas shfaqjes së Covid-19, hyri në fuqi Ligji Nr. 07/L-006 për 
Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë Covid-19 në territorin e 
Republikës së Kosovës. Një analizë në aspektin e të drejtave të nje-
riut dhe zbatueshmërisë së këtij ligji do të publikohet në numrin e 
tretë të Monitoruesit Social dhe Demokratik.



Monitoruesi Social dhe Demokratik përcjellë zhvillimet lidhur me 
menaxhimin e pandemisë Covid-19 nga institucionet shtetërore 
dhe publike në Republikën e Kosovës. Në botimin e dytë mund ta 
lexoni një analizë të shkurtër lidhur me masat kufizuese të qeverisë 
së re, informacione dhe komente lidhur me masat nga Pakoja 
Emergjente, si dhe të dhëna mbi dhunën në familje me rekoman-
dime për institucionet relevante.

Masa 3a – kompensimi i pagës 170 € neto për të punësuarit aktiv;
Masa 3b – Kompensim deri në 50% e qirasë bruto;
Masa 7 – kompensim 100 € bruto për të punësuarit e rrezikuar në 
dyqane ushqimore, furra të bukës dhe barnatore;
Masa 8 – kompensim në vlerë 130 € neto për të punësuarit jo-ak-
tiv (të punësuarit e larguar nga puna gjatë kohës së pandemisë);
Masa 14 – kompensim në vlerë 130 € neto për të punësuarit e rinjë 
(të regjistruar gjatë pandemisë me kontratë së paku njëvjeçare, 
nga marsi 2020).

Deri më 15 maj 2020 punëdhënësit është dashur që të aplikojnë 
për përfitim nga njëra prej masave.
Deri më 24 maj ka qenë periudha e përmirësimit të gabimeve 
eventuale në aplikim.

Përfituesit kundrejt aplikuesëve:

PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE STATISTIKAT 
E PËRFITUESËVE NGA PAKOJA EMERGJENTE
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Vendimet e Qeverisë së kaluar lidhur me kufizimin e lëvizjes së 
qytetarëve u cilësuan si kundër-kushtetuese nga aktgjykimet e 
Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. Një cilësim i tillë ka rrjedhë nga 
pamjaftueshmëria e Ligjit për Parandalimin dhe Luftimin e 
Sëmundjeve Ngjitëse për të marrë vendime të tilla. Ndonëse 
kundërshtimin për vendime të tilla joligjore dhe 
kundër-kushtetuese e ka bërë opozita - tashmë Qeveria e re, kjo e 
fundit ka vazhduar marrjen e vendimeve të tilla, me përmasa të 
tjera. Vendimi i datës 5, 8 dhe 13 korrik 2020, përmes të cilave 
ndalohej qarkullimi i personave fizikë jashtë shtëpive/banesave të 
tyre në komunat: Prishtinë, Ferizaj, Prizren dhe Vushtrri, pastaj në 
komunat e Mitrovicës së Veriut, Zubin Potokut, Leposaviqit dhe 
Zveçanit duke filluar nga ora 21:00 deri në orën 05:00 ishte masë 
kufizuese e cila shkelte direkt dispozitat kushtetuese dhe ishte e 
pabazuar në ligj të veçantë për pandeminë. Më 28 korrik u ndrysh-
ua vendimi për lejen e qarkullimit nga ora 21:00-05:00 sa ishte me 
parë, në 22:30-05:00. Në vend të përmirësimit të vendimmarrjes 
dhe respektimit të aktgjykimeve të Gjykatës Kushtetuese, Qeveria 
e re veproi njësoj sikurse e kaluara, duke marrë vendime që nuk 
janë të bazuara në ligj dhe kushtetutë. Kufizimet e tilla dhe ndjekja 
e këaj praktike të vendimmarrjes është problematike në tri aspek-
te kryesore:

1. Çdo kufizim i lirisë së lëvizjes, i cili nuk është i bazuar në legjisla-
cion dhe i cili është kundër-kushtetues paraqet shkelje të rëndë të 
të drejtave të njeriut nga organet shtetërore të Kosovës. E njëjta 
vlenë edhe për vendosjen obligative të maskave. Çfarë ndodhë 
nëse nesër Qeveria e Kosovës hipotetikisht vendosë që të gjithë 
qytetarët e Kosovës duhet të vishen vetëm me rroba ngjyrë të 
bardhë? A duhet qytetarët të gjobiten për shkak të mosrespektim-
it të vendimeve të tilla arbitrare dhe joligjore?  

Për t’i shmangur keqkuptimet, Instituti për Politika Sociale “Musine 
Kokalari” mbështet masat mbrojtëse që duhet secili qytetar i 
përgjegjshëm t’i respektojë dhe t’ju përmbajë, për mbrojtjen e 
vetës dhe të të tjerëve, mirëpo këto masa duhet patjetër të jenë të 
arsyeshme, të mundshme dhe të kenë bazë ligjore.

2. Aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese janë akte me fuqi juri-
diko-kushtetuese dhe si të tilla krijojnë detyrime me karakter të 
përgjithshëm (erga omnes). Mosrespektimi i tyre ka vendosur 
precedent të rrezikshëm për të ardhmen e të drejtave të njeriut në 
Republikën e Kosovës. Praktika e ndjekur në raport me vendimet 
për masat mbrojtëse lidhur me pandeminë Covid-19 ka treguar 
tendencat e larta autoritative të të dy qeverive të 2020-ës.

3. Masat e tilla të zbatuara, për mosrespektimin e të cilave subjek-
te të ndryshme janë proceduar, e në disa raste edhe gjobitur, për-

bëjnë arbitraritet juridik. Sëkëndejmi personat fizik a juridik qofshin 
aty duhet ta gëzojnë të drejtën e zhdëmtimit për dëmet e shkaktu-
ara nga vendime kundër kushtetutese e kundër ligjore. Këto dëme 
përfshijnë jo vetëm ndëshkimin/gjobën por edhe koston financia-
re të mbylljes së aktivitetit ekonomik. Pra, zbatimi I masave të tilla 
paraqet edhe koston financiare, duke marr parasysh se shumë 
biznese dhe persona u janë shqiptuar gjoba dhe u janë ndaluar 
veprimtaritë e tyre të ligjshme, e madje edhe në raste të caktuara 
kemi patur edhe privime të lirisë në emër të shkeljes së masave të 
tilla kundërkushtetuese.

Më 25 gusht 2020, katër muaj pas procedimit të tij dhe gjashtë 
muaj pas shfaqjes së Covid-19, hyri në fuqi Ligji Nr. 07/L-006 për 
Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë Covid-19 në territorin e 
Republikës së Kosovës. Një analizë në aspektin e të drejtave të nje-
riut dhe zbatueshmërisë së këtij ligji do të publikohet në numrin e 
tretë të Monitoruesit Social dhe Demokratik.

Masa 3a - 170 € - Punëtorët aktiv
Aplikacione 36,232
Gjithsej kërkesa për përfitues 164,766
Kërkesa të aprovuara 148,188
Kërkesa të refuzuara 16,578
* Shkalla e refuzimit 10%

Masa 7 - 100 € - Punëtorët e rrezikuar
Aplikacione 3,110
Gjithsej kërkesa për përfitues 18,386
Kërkesa të aprovuara 14,925
Kërkesa të refuzuara 3,461
* Shkalla e refuzimit 18.82%

MASAT

PROCEDURAT
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Kriteret e kërkuara për aplikim:

1. MASA 3a: Për të përfituar mbështetje financiare në vlerë prej 170 
€ (NETO) për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t'i përmbushin kriteret si në vijim:

 Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të    
 plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar  
 nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
 Punëdhënësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është  
 ndikuar negativisht direkt apo indirekt nga situata e emerg 
 jencës shëndetësore me vendimet e Qeverisë së Kosovës  
 për parandalimin e përhapjes së virusit Covid-19, qoftë  
 duke  dëshmuar që vepron me njërin nga kodet e veprim 
 tarive në aneksin A, të cilave u është ndërprerë puna me  
 urdhëresë të MEPTINIS, duke deklaruar se si kanë ndikuar  
 vendimet e Qeverisë në rënien e të hyrave të tyre, duke  
 dëshmuar vështirësitë financiare përmes librit të arkës,  
 bilancit bankar dhe dëshmi të tjera të ngjashme;  
 I punësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti është i   
 deklaruar si primar në Listën e pagave mujore të   
 punëdhënësit, për muajin shkurt 2020;
 I vetëpunësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti, ka  
 deklaruar me formularin “IS” apo “IL” për periudhën   
 TM1/2020, gjegjësisht tremujorin e parë të vitit 2020. 

Masa 8 - 130 € - Punëtorët joaktiv
Aplikacione 515
Gjithsej kërkesa për përfitues 1,860
Kërkesa të aprovuara 834
Kërkesa të refuzuara   1,026
* Shkalla e refuzimit 55.16%

 Masa 3b - Qiraja 50%
Aplikacione 9,891
Gjithsej kërkesa për përfitues 12,637
Kërkesa të aprovuara 10,369
Kërkesa të refuzuara 2,268
* Shkalla e refuzimit 17.94%

2. MASA 3b: Për të përfituar mbështetje financiare për subven-
cionimin e qirasë deri në 50% të vlerës së qirasë për ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme për muajin mars dhe prill 2020, tatimpa-
guesit kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Për qëllime të vlerësimit të kritereve për këtë masë, ndër-
marrjet klasifikohen në madhësi sipas numrit të 
punëtorëve;
Për qëllime të zbatimit të kësaj mase, në ndërmarrjet e 
vogla me term juridik hyjnë ndërmarrjet e vogla dhe 
mikro-ndërmarrjet;
Qiramarrësi, përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Qiramarrësi duhet të ngarkojë kontratën e qirasë në mes të 
qiradhënësit dhe qiramarrësit, e cila duhet të jetë e lidhur 
para datës 1 mars 2020;
Qiramarrësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është 
ndikuar negativisht nga situata emergjente direkt apo indi-
rekt me vendimet e Qeverisë rreth gjendjes së emergjencës 
shëndetësore, (ngjashëm si dëshmitë në masën 3 pika a. 
sipër) i cili më pas do të përfitojë subvencionim deri në 50% 
për pagesën e qirasë;
Nga kjo masë nuk mund të përfitojnë qiramarrësit të cilët 
kanë parapaguar qiranë vjetore, vetëm ata që e kanë 
obligimin e qirasë të papaguar për dy muaj që nga fillimi i 
pandemisë;
Thesari në konsultim me ATK duhet të sigurohet që të 
mbajë tatimin në burim prej 9%, në momentin e pagesës së 
këtij subvencioni.

3. MASA 7: Për të përfituar pagesë shtesë në vlerë prej 100 € 
(BRUTO) për punëtorët e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës 
dhe barnatoreve për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit 
kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ata të cilët do të përfitojnë nga kjo masë do të jenë vetëm 
punëtorët që kanë kontakt të drejtpërdrejtë me konsuma-
torin gjatë kryerjes së punëve;
Punëdhënësit të cilët ushtrojnë veprimtaritë si: dyqanet 
ushqimore, furrat e bukës dhe barnatoret, për punëtorët 
sipas pikës së lartshënuar, do t’ju aprovohet kërkesa au-
tomatikisht për kompensim prej 100 € (BRUTO) për të punë-
suarit e evidentuar në ato veprimtari, për periudhën mars 
dhe prill 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
sekondare.

 Masa 14 - 130 € - Punëtorët e rinj
Aplikacione 6,383
Gjithsej kërkesa për përfitues 15,652
Kërkesa të aprovuara 14,988
Kërkesa të refuzuara   664
* Shkalla e refuzimit 4.24%

4. MASA 8: Për të përfituar pagesë të asistencës mujore në vlerë 
prej 130 € (NETO) për qytetarët që humbin vendin e tyre te punës 
për shkak të situatës së emergjencës së shëndetit publik, për 
muajin mars, prill dhe maj 2020, tatimpaguesit kanë pasur 
obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ish i punësuari të jetë larguar nga puna si rezultat i rënies së 
aktivitetit të ndërmarrjes për shkak tësituatës së pande-
misë (dëshmohet me dokumentacion), arsyet tjera të 
largimit nuk mbulohen nga kjomasë;
Ish-punëdhënësi përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Ish i punësuari duhet të jetë pjesë e listës së pagave të 
dorëzuar nga punëdhënësi në periudhën shkurt 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
primare.

5. MASA: 14: Për të përfituar mbështetje financiare për shoqëritë 
tregtare dhe punëdhënësit tjerë që regjistrojnë punëtorët me 
kontratë pune së paku njëvjeçare gjatë situatës së emergjencës 
së shëndetit publik, nga 130 € (NETO) për dy muajt pasues pas 
regjistrimit, për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Punëdhënësi dhe i punësuari duhet të kenë të lidhur kon-
tratë punësimi për një periudhë jo më të shkurtër se një (1) 
vit;
Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Kontrata e punësimit duhet të jetë e nënshkruar në muajin 
mars 2020;
Punëdhënësi duhet të deklarojë të punësuarin në listë pag-
esën mujore nga fillimi i kontratës së punësimit;
Personat të cilët përfitojnë nga kjo masë do t’iu paguhen 
kontributet pensionale në emër të punëdhënësit dhe të
punësuarit dhe obligimi tatimor, me qëllim që në fund i 
punësuari të marrë pagën neto prej 130 €.

Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme (të dhëna nga Ministria 
e Financave) dalin në pah 3 probleme:

1. Problemi kryesor me procedurat e përcaktuara është 
përqendrimi i aplikimit në duart e punëdhënësit, gjë që ua 
ka fuqizuar tej mase pozicionin punëdhënësve karshi 
punëtorëve. Në Masën 3a. ky problem ka rrezikuar ta ngrisë 
trysninë e punëdhënësit karshi punëtorëve që ndihmën prej 
170 € nga qeveria (e cila ka mundur të jetë shtesë për 
rrogën e punëtorit në rast që punëdhënësi ka vështirësi 
financiare t’ia kompenzojë pagën e plotë) ta konsiderojë si 
kompenzim të plotë për këta muaj të karantinës. Kështu 
potencialisht dëmtohen punëtorët të cilët përfitojnë pagë 

shumë më të vogël krahasuar me pagën e tyre të 
zakonshme. E njëjta vlenë edhe për Masën 7, e sidomos për 
masën 7. Po ashtu, ky përqëndrim i së drejtës për aplikim te 
punëdhënësi ka mundësi t’i ketë dëmtuar punëtorët që e 
kanë humbur vendin e tyre të punës si pasojë e pandemisë 
e për të cilët punëdhënësi ka mundësi të mos e ketë marrë 
mundin t’i futet procedurave për t’u siguruar 
ish-punëtorëve të tyre kompenzimin prej 130 €, meqë nuk 
sheh asnjë interes në këtë drejtim. Sipas të dhënave zyrtare 
në këtë masë ka më së paku aplikacione (515) për më së 
paku aplikues (1860) me shkallën pakrahasimisht më të 
madhe të kërkesave të refuzuara (55.16).

2. Problem tjetër në këto procedura është reduktimi i vlerë-
simit të shkallës së rrezikshmërisë vetëm për punëtorët që 
kanë kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët (punëtorët 
e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës dhe barnatoreve), 
ndërkohë që punëtorët tjerë nuk kanë pasur të drejtë të 
përfitimit nga kjo masë (Masa 7). Kjo është e padrejtë ndaj 
punëtorëve të këtyre ndërmarrjeve të cilët kryejnë punë 
tjera (që nuk lidhen me kontaktin e drejtpërdrejtë) e të cilët 
i janë ekspozuar po ashtu rrezikut nga infektimi (mbase në 
një shkallë më të ulët). Njëri prej arsyetimeve të zyrtarëve 
qeveritar (të Qeverisë VV-LDK) për këtë masë ka qenë fakti 
që qeveria kishte kërkuar nga këto lloj ndërmarrjesh të 
vazhdojnë me punën edhe gjatë kohës së karantinës për 
shkak të shërbimit vital që ato ofrojnë. Në këtë drejtim SECILI 
punëtorë i këtyre ndërmarrjeve është obiguar të ofrojë këtë 
shërbim. Rrjedhimisht shkuarja në vendin e punës dhe 
kalimi i kohës me persona të tretë (në këtë rast punëtorët 
tjerë të ndërrmarrjes) e ka rrit ekspozimin ndaj rrezilut të 
infektimit edhe për këta punëtorë të cilët nuk kanë pasur 
kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët. Por është trajtim 
i pabarabartë edhe krahasuar me një numër të madh të të 
punësuarëve të sektorit publik të cilët nuk janë kërkuar të 
shkojnë ne vendet e tyre të punës për shkak të rrezikut të 
ekspozimit ndaj virusit Covid-19, e për të cilët kjo mosdalje 
në punë nuk ka pasur kurrfarë efekti negativ financiar.

3. Kriteret e Masës 3b po ashtu përmbajnë trajtim të 
pabarabartë ndaj përfituesve potencial të saj. Ato ndër-
marrje të vogla dhe të mesme të cilat kanë paguar në 
avans qiranë për lokalin e tyre për një vit nuk kanë pasur të 
drejtë të aplikojnë për kompenzimin për pagesë qiraje. Kjo 
është e padrejtë meqë edhe ato biznese, nëse të gjitha rre-
thanat tjera kanë qenë të njëjta, janë dëmtuar në mënyrë të 
njëjtë sikur ato që e paguajnë qiranë për çdo muaj. Kështu 
që ky përjashtim i tyre nga e drejta e kompenzimit të 
gjysmës së kostos së qirasë mujore është arbitrar dhe i
pabarabartë.

177 raste të lajmëruara në polici
94 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës së  
      Kosovës - Dhuna në familje
83 raste të tjera
90 të arrestuar
39 të ndaluar
5 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
11 viktima të strehuara
1 rast i cilësuar si i pabazuar

Numri i përgjithshëm i viktimave: 185

Sipas gjinisë: 145 Gra & 40 Burra

Sipas moshës:

          0-18     19-59    60-90
GRA: 6 BURRA: 3     GRA: 128 BURRA: 30      GRA: 11 BURRA: 7

186 raste të lajmëruara në polici
116 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës  
      së Kosovës - Dhuna në familje
70 raste të tjera
77 të arrestuar
37 të ndaluar
4 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
9 viktima të strehuara
2 raste të cilësuara si të pabazuara

Numri i përgjithshëm i viktimave: 186

Sipas gjinisë: 150 Gra & 37 Burra

Sipas moshës:

           0-18          19-59            60-90
GRA: 7 BURRA: 4       GRA: 135 BURRA: 27   GRA: 8 BURRA: 6

Shënim: Numri i viktimave është më i lartë sesa rastet e lajmëruara në polici 
sepse një rast i lajmëruar mund të ketë më shumë viktima brenda të njejtës 
familje.

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të dimrit para pan-
demisë Covid-19:

Dhjetor 2019 - 130 Gra & 38 Burra - Total: 168
Janar 2020 - 124 Gra & 42 Burra - Total: 166
Shkurt 2020 - 126 Gra & 33 Burra - Total: 159

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të izolimit për 
shkak të pandemisë Covid-19:

Mars 2020 - 130 Gra & 44 Burra - Total: 174
Prill 2020 - 126 Gra & 39 Burra - Total: 165
Maj 2020 - 122 Gra & 57 Burra - Total: 179

Shënim: Të dhënat e paraqitura janë të dhëna zyrtare nga Policia e Kosovës.

Ajo çka vërehet në të dhënat statistikore është se pjesa e kon-
siderueshme e rasteve të dhunës në familje janë duke u trajtuar 
në procedurë penale. Kjo është rezultat i kriminalizimit të dhunës 
në familje sipas normativit të ri penal që është kodifikuar me mi-
ratimin dhe hyrjen në fuqi të Kodit Nr. 06/L-074 Penal të Republikës 
së Kosovës. Me dispozitat e reja të këtij akti ligjor, në Nenin 248 
është inkriminuar penalisht si vepër e veçantë penale Dhuna në 
Familje, dhe në këtë dispozitë krahas formës themelore të veprës, 
janë paraparë edhe format e kualifikuara të kësaj vepre të 
veçantë penale. Forma e tillë e sanksionimit ka përkufizuar formën 
e kryerjes së kësaj vepre penale duke mos e kufizuar vetëm në 
dhunë fizike, por duke përfshirë ushtrimin e dhunës përmes pre-
sionit psikik, ekonomik dhe seksual. 

Ofrimi i trajtimit për viktimat e dhunës në familje është gjithmonë 
sfidues, por në gjendjen e tanishme me pandeminë Covid-19 
vetëm sa i komplikon më shumë mundësitë. Viktimat, jo vetëm që 
janë të mbyllura në mjedise të kufizuara me abuzuesit e tyre, por 
rëndesa e gjendjes financiare dhe humbjet e vendeve të punës, 
ka shkaktuar rritje të përdorimit të dhunës ndaj tyre. Tani edhe për 
shkak të gjendjes emergjente, viktimat edhe ashtu me mundësi të 
kufizuara, mund të hezitojnë të lajmërojnë autoritetet duke kon-
sideruar që nuk do të merren parasysh. Dhuna e tillë në Kosovë 
gjërësisht konsiderohet të jetë çështje private brenda familjes, 
shifrat e mësipërme janë vetëm rastet që janë raportuar dhe 
dihet se numri real është shumë më i lartë.

Numri i të infektuarve me Covid-19 ka shënuar rritje të madhe 
gjatë muajve të verës dhe një valë e dytë e rritjes pritet të ndodhë 
edhe gjatë muajve të vjeshtës dhe dimrit. Mund të ndodhemi 
prapë në situatën ku disa komuna mund të hyjnë në karantinë, të 
merren masa të mbylljes etj. Një situatë e tillë nuk duhet të përser-
itet për të kuptuar se edhe numri i rasteve të dhunës në familje do 
të vazhdojë të rritet.

Për shkak të gjendjes së tillë, ne si Institut e konsiderojmë si 
jashtëzakonisht të rëndësishme ndërhyrjen e institucioneve pub-
like dhe shtetërore për të parandaluar dhe luftuar dhunën e tillë. 
Dhuna fizike, seksuale, psikologjike etj. nuk shkakton pasoja vetëm 
të aty-për-atyshme, por edhe afatgjate dhe shumë herë të pak-
thyeshme e siç po dëshmohet shpesh, po rezulton edhe me 
humbje jete.

Qeveria e Kosovës duhet ta hartojë dhe jetësojë planin e veprimit 
për ta luftuar dhunën në familje të kombinuar me nevojat që dalin 
nga pandemia Covid-19. Bazuar në politikat dhe praktikat e 
shteteve të tjera dhe në nevojat që ka Kosova, Instituti “Musine 
Kokalari” jep këto rekomandime:

Krijimin e Fondit emergjent për luftimin e dhunës në familje. 
Ky fond duhet të përdoret për mbulimin e shërbimeve që 
duhet ofruar shteti për viktimat e këtij lloji të dhunës;
Dizajnimi dhe lansimi i fushatës kundër dhunës në familje. 
Kjo fushatë duhet të ketë qëllimin e vetëdijësimit të popul-
latës, si dhe të njoftojë për të gjitha mundësitë që ofrohen 
për viktimat (Jo të gjithë kanë qasje në rrjete sociale apo në 
Internet, njoftimi për numrat me rëndësi mund të bëhet 
edhe me SMS);
Ofrimi i ndihmës juridike falas për viktimat;
Fokusimi në ngritje të kapaciteteve në Qendrat për Punë 
Sociale, duke përfshirë observimin e shërbimeve profesio-
nale të punëtorëve social;
Në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të 
ofrohen trajnime të veçanta përmes Akademisë së
Drejtësisë për trajtimin dhe ndjekjen e veprave të dhunës në 
familje dhe dhunës gjinore, me fokus të veçantë trajtimin e 
viktamave të këtyre veprave penale;
Masat kufizuese të mos vlejnë nëse rrezikohet jeta dhe 
shëndeti i viktimave (viktima të ketë të drejtë të largohet 
nga shtëpia edhe gjatë kohës së ndalesës së qarkullimit 
dhe të mos kenë pasoja juridike);
Ofrimi i ndihmës mjekësore dhe ndihmës psikologjike në 
Qendrat e mjekësisë familjare, spitalet rajonale dhe QKUK;
Trajnimi i personelit mjekësor për idenfitikimin e dhunës në 
familje, për trajtimin e viktimave (jo vetëm trajtim mjekësor 
medicinal, por edhe psikologjik dhe mbështetës) dhe për 
bashkëpunimin adekuat me organet e rendit;
Trajnimi i njësiteve të veçanta në polici për trajtimin e ras-
teve (trajtimin e viktimave dhe abuzuesve);
Bashkëpunim mes organeve qëndrore dhe komunave për 
krijimin e hapësirave të sigurta (në mungesë të strehimor-
eve në shumë komuna, hotelet dhe banesat me qira mund 
të shërbejnë përkohësisht si strehimore);
Ofrimi i ndihmës financiare për viktimat nëse ato detyrohen 
të largohen nga mjedisi familjar për arsye sigurie;
Një pjesë e fondit emergjent për luftimin e dhunës në famil-

je duhet të ndahet per organizatat dhe shoqatat që kuj-
desen për viktimat e dhunës në familje;
Ofrimi i ndihmës psikologjike për t’i trajtuar personat që 
kanë probleme me menaxhimin e stresit dhe që janë po-
tencialisht abuzues ose raste recidive. Duhet ofruar politika 
rehabilituese për personat që kanë ushtruar dhunë, në 
mënyrë që ajo të mos përseritet;
Zbatimi i plotë i ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje;
Organet shtetërore duhet patjetër të mbajnë shënime 
statistikore dhe analitike mbi gjendjen aktuale dhe ta përc-
jellin atë në vazhdimësi. Vetëm nëpërmjet bazës së të 
dhënave mund të bëhen përmirësime në praktikat që zba-
tohen dhe të matet suksesi i masave të ndërmarra.



Kriteret e kërkuara për aplikim:

1. MASA 3a: Për të përfituar mbështetje financiare në vlerë prej 170 
€ (NETO) për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t'i përmbushin kriteret si në vijim:

 Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të    
 plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar  
 nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
 Punëdhënësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është  
 ndikuar negativisht direkt apo indirekt nga situata e emerg 
 jencës shëndetësore me vendimet e Qeverisë së Kosovës  
 për parandalimin e përhapjes së virusit Covid-19, qoftë  
 duke  dëshmuar që vepron me njërin nga kodet e veprim 
 tarive në aneksin A, të cilave u është ndërprerë puna me  
 urdhëresë të MEPTINIS, duke deklaruar se si kanë ndikuar  
 vendimet e Qeverisë në rënien e të hyrave të tyre, duke  
 dëshmuar vështirësitë financiare përmes librit të arkës,  
 bilancit bankar dhe dëshmi të tjera të ngjashme;  
 I punësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti është i   
 deklaruar si primar në Listën e pagave mujore të   
 punëdhënësit, për muajin shkurt 2020;
 I vetëpunësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti, ka  
 deklaruar me formularin “IS” apo “IL” për periudhën   
 TM1/2020, gjegjësisht tremujorin e parë të vitit 2020. 
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2. MASA 3b: Për të përfituar mbështetje financiare për subven-
cionimin e qirasë deri në 50% të vlerës së qirasë për ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme për muajin mars dhe prill 2020, tatimpa-
guesit kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Për qëllime të vlerësimit të kritereve për këtë masë, ndër-
marrjet klasifikohen në madhësi sipas numrit të 
punëtorëve;
Për qëllime të zbatimit të kësaj mase, në ndërmarrjet e 
vogla me term juridik hyjnë ndërmarrjet e vogla dhe 
mikro-ndërmarrjet;
Qiramarrësi, përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Qiramarrësi duhet të ngarkojë kontratën e qirasë në mes të 
qiradhënësit dhe qiramarrësit, e cila duhet të jetë e lidhur 
para datës 1 mars 2020;
Qiramarrësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është 
ndikuar negativisht nga situata emergjente direkt apo indi-
rekt me vendimet e Qeverisë rreth gjendjes së emergjencës 
shëndetësore, (ngjashëm si dëshmitë në masën 3 pika a. 
sipër) i cili më pas do të përfitojë subvencionim deri në 50% 
për pagesën e qirasë;
Nga kjo masë nuk mund të përfitojnë qiramarrësit të cilët 
kanë parapaguar qiranë vjetore, vetëm ata që e kanë 
obligimin e qirasë të papaguar për dy muaj që nga fillimi i 
pandemisë;
Thesari në konsultim me ATK duhet të sigurohet që të 
mbajë tatimin në burim prej 9%, në momentin e pagesës së 
këtij subvencioni.

3. MASA 7: Për të përfituar pagesë shtesë në vlerë prej 100 € 
(BRUTO) për punëtorët e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës 
dhe barnatoreve për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit 
kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ata të cilët do të përfitojnë nga kjo masë do të jenë vetëm 
punëtorët që kanë kontakt të drejtpërdrejtë me konsuma-
torin gjatë kryerjes së punëve;
Punëdhënësit të cilët ushtrojnë veprimtaritë si: dyqanet 
ushqimore, furrat e bukës dhe barnatoret, për punëtorët 
sipas pikës së lartshënuar, do t’ju aprovohet kërkesa au-
tomatikisht për kompensim prej 100 € (BRUTO) për të punë-
suarit e evidentuar në ato veprimtari, për periudhën mars 
dhe prill 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
sekondare.

4. MASA 8: Për të përfituar pagesë të asistencës mujore në vlerë 
prej 130 € (NETO) për qytetarët që humbin vendin e tyre te punës 
për shkak të situatës së emergjencës së shëndetit publik, për 
muajin mars, prill dhe maj 2020, tatimpaguesit kanë pasur 
obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ish i punësuari të jetë larguar nga puna si rezultat i rënies së 
aktivitetit të ndërmarrjes për shkak tësituatës së pande-
misë (dëshmohet me dokumentacion), arsyet tjera të 
largimit nuk mbulohen nga kjomasë;
Ish-punëdhënësi përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Ish i punësuari duhet të jetë pjesë e listës së pagave të 
dorëzuar nga punëdhënësi në periudhën shkurt 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
primare.

5. MASA: 14: Për të përfituar mbështetje financiare për shoqëritë 
tregtare dhe punëdhënësit tjerë që regjistrojnë punëtorët me 
kontratë pune së paku njëvjeçare gjatë situatës së emergjencës 
së shëndetit publik, nga 130 € (NETO) për dy muajt pasues pas 
regjistrimit, për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Punëdhënësi dhe i punësuari duhet të kenë të lidhur kon-
tratë punësimi për një periudhë jo më të shkurtër se një (1) 
vit;
Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Kontrata e punësimit duhet të jetë e nënshkruar në muajin 
mars 2020;
Punëdhënësi duhet të deklarojë të punësuarin në listë pag-
esën mujore nga fillimi i kontratës së punësimit;
Personat të cilët përfitojnë nga kjo masë do t’iu paguhen 
kontributet pensionale në emër të punëdhënësit dhe të
punësuarit dhe obligimi tatimor, me qëllim që në fund i 
punësuari të marrë pagën neto prej 130 €.

Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme (të dhëna nga Ministria 
e Financave) dalin në pah 3 probleme:

1. Problemi kryesor me procedurat e përcaktuara është 
përqendrimi i aplikimit në duart e punëdhënësit, gjë që ua 
ka fuqizuar tej mase pozicionin punëdhënësve karshi 
punëtorëve. Në Masën 3a. ky problem ka rrezikuar ta ngrisë 
trysninë e punëdhënësit karshi punëtorëve që ndihmën prej 
170 € nga qeveria (e cila ka mundur të jetë shtesë për 
rrogën e punëtorit në rast që punëdhënësi ka vështirësi 
financiare t’ia kompenzojë pagën e plotë) ta konsiderojë si 
kompenzim të plotë për këta muaj të karantinës. Kështu 
potencialisht dëmtohen punëtorët të cilët përfitojnë pagë 

shumë më të vogël krahasuar me pagën e tyre të 
zakonshme. E njëjta vlenë edhe për Masën 7, e sidomos për 
masën 7. Po ashtu, ky përqëndrim i së drejtës për aplikim te 
punëdhënësi ka mundësi t’i ketë dëmtuar punëtorët që e 
kanë humbur vendin e tyre të punës si pasojë e pandemisë 
e për të cilët punëdhënësi ka mundësi të mos e ketë marrë 
mundin t’i futet procedurave për t’u siguruar 
ish-punëtorëve të tyre kompenzimin prej 130 €, meqë nuk 
sheh asnjë interes në këtë drejtim. Sipas të dhënave zyrtare 
në këtë masë ka më së paku aplikacione (515) për më së 
paku aplikues (1860) me shkallën pakrahasimisht më të 
madhe të kërkesave të refuzuara (55.16).

2. Problem tjetër në këto procedura është reduktimi i vlerë-
simit të shkallës së rrezikshmërisë vetëm për punëtorët që 
kanë kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët (punëtorët 
e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës dhe barnatoreve), 
ndërkohë që punëtorët tjerë nuk kanë pasur të drejtë të 
përfitimit nga kjo masë (Masa 7). Kjo është e padrejtë ndaj 
punëtorëve të këtyre ndërmarrjeve të cilët kryejnë punë 
tjera (që nuk lidhen me kontaktin e drejtpërdrejtë) e të cilët 
i janë ekspozuar po ashtu rrezikut nga infektimi (mbase në 
një shkallë më të ulët). Njëri prej arsyetimeve të zyrtarëve 
qeveritar (të Qeverisë VV-LDK) për këtë masë ka qenë fakti 
që qeveria kishte kërkuar nga këto lloj ndërmarrjesh të 
vazhdojnë me punën edhe gjatë kohës së karantinës për 
shkak të shërbimit vital që ato ofrojnë. Në këtë drejtim SECILI 
punëtorë i këtyre ndërmarrjeve është obiguar të ofrojë këtë 
shërbim. Rrjedhimisht shkuarja në vendin e punës dhe 
kalimi i kohës me persona të tretë (në këtë rast punëtorët 
tjerë të ndërrmarrjes) e ka rrit ekspozimin ndaj rrezilut të 
infektimit edhe për këta punëtorë të cilët nuk kanë pasur 
kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët. Por është trajtim 
i pabarabartë edhe krahasuar me një numër të madh të të 
punësuarëve të sektorit publik të cilët nuk janë kërkuar të 
shkojnë ne vendet e tyre të punës për shkak të rrezikut të 
ekspozimit ndaj virusit Covid-19, e për të cilët kjo mosdalje 
në punë nuk ka pasur kurrfarë efekti negativ financiar.

3. Kriteret e Masës 3b po ashtu përmbajnë trajtim të 
pabarabartë ndaj përfituesve potencial të saj. Ato ndër-
marrje të vogla dhe të mesme të cilat kanë paguar në 
avans qiranë për lokalin e tyre për një vit nuk kanë pasur të 
drejtë të aplikojnë për kompenzimin për pagesë qiraje. Kjo 
është e padrejtë meqë edhe ato biznese, nëse të gjitha rre-
thanat tjera kanë qenë të njëjta, janë dëmtuar në mënyrë të 
njëjtë sikur ato që e paguajnë qiranë për çdo muaj. Kështu 
që ky përjashtim i tyre nga e drejta e kompenzimit të 
gjysmës së kostos së qirasë mujore është arbitrar dhe i
pabarabartë.

177 raste të lajmëruara në polici
94 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës së  
      Kosovës - Dhuna në familje
83 raste të tjera
90 të arrestuar
39 të ndaluar
5 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
11 viktima të strehuara
1 rast i cilësuar si i pabazuar

Numri i përgjithshëm i viktimave: 185

Sipas gjinisë: 145 Gra & 40 Burra

Sipas moshës:

          0-18     19-59    60-90
GRA: 6 BURRA: 3     GRA: 128 BURRA: 30      GRA: 11 BURRA: 7

186 raste të lajmëruara në polici
116 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës  
      së Kosovës - Dhuna në familje
70 raste të tjera
77 të arrestuar
37 të ndaluar
4 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
9 viktima të strehuara
2 raste të cilësuara si të pabazuara

Numri i përgjithshëm i viktimave: 186

Sipas gjinisë: 150 Gra & 37 Burra

Sipas moshës:

           0-18          19-59            60-90
GRA: 7 BURRA: 4       GRA: 135 BURRA: 27   GRA: 8 BURRA: 6

Shënim: Numri i viktimave është më i lartë sesa rastet e lajmëruara në polici 
sepse një rast i lajmëruar mund të ketë më shumë viktima brenda të njejtës 
familje.

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të dimrit para pan-
demisë Covid-19:

Dhjetor 2019 - 130 Gra & 38 Burra - Total: 168
Janar 2020 - 124 Gra & 42 Burra - Total: 166
Shkurt 2020 - 126 Gra & 33 Burra - Total: 159

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të izolimit për 
shkak të pandemisë Covid-19:

Mars 2020 - 130 Gra & 44 Burra - Total: 174
Prill 2020 - 126 Gra & 39 Burra - Total: 165
Maj 2020 - 122 Gra & 57 Burra - Total: 179

Shënim: Të dhënat e paraqitura janë të dhëna zyrtare nga Policia e Kosovës.

Ajo çka vërehet në të dhënat statistikore është se pjesa e kon-
siderueshme e rasteve të dhunës në familje janë duke u trajtuar 
në procedurë penale. Kjo është rezultat i kriminalizimit të dhunës 
në familje sipas normativit të ri penal që është kodifikuar me mi-
ratimin dhe hyrjen në fuqi të Kodit Nr. 06/L-074 Penal të Republikës 
së Kosovës. Me dispozitat e reja të këtij akti ligjor, në Nenin 248 
është inkriminuar penalisht si vepër e veçantë penale Dhuna në 
Familje, dhe në këtë dispozitë krahas formës themelore të veprës, 
janë paraparë edhe format e kualifikuara të kësaj vepre të 
veçantë penale. Forma e tillë e sanksionimit ka përkufizuar formën 
e kryerjes së kësaj vepre penale duke mos e kufizuar vetëm në 
dhunë fizike, por duke përfshirë ushtrimin e dhunës përmes pre-
sionit psikik, ekonomik dhe seksual. 

Ofrimi i trajtimit për viktimat e dhunës në familje është gjithmonë 
sfidues, por në gjendjen e tanishme me pandeminë Covid-19 
vetëm sa i komplikon më shumë mundësitë. Viktimat, jo vetëm që 
janë të mbyllura në mjedise të kufizuara me abuzuesit e tyre, por 
rëndesa e gjendjes financiare dhe humbjet e vendeve të punës, 
ka shkaktuar rritje të përdorimit të dhunës ndaj tyre. Tani edhe për 
shkak të gjendjes emergjente, viktimat edhe ashtu me mundësi të 
kufizuara, mund të hezitojnë të lajmërojnë autoritetet duke kon-
sideruar që nuk do të merren parasysh. Dhuna e tillë në Kosovë 
gjërësisht konsiderohet të jetë çështje private brenda familjes, 
shifrat e mësipërme janë vetëm rastet që janë raportuar dhe 
dihet se numri real është shumë më i lartë.

Numri i të infektuarve me Covid-19 ka shënuar rritje të madhe 
gjatë muajve të verës dhe një valë e dytë e rritjes pritet të ndodhë 
edhe gjatë muajve të vjeshtës dhe dimrit. Mund të ndodhemi 
prapë në situatën ku disa komuna mund të hyjnë në karantinë, të 
merren masa të mbylljes etj. Një situatë e tillë nuk duhet të përser-
itet për të kuptuar se edhe numri i rasteve të dhunës në familje do 
të vazhdojë të rritet.

Për shkak të gjendjes së tillë, ne si Institut e konsiderojmë si 
jashtëzakonisht të rëndësishme ndërhyrjen e institucioneve pub-
like dhe shtetërore për të parandaluar dhe luftuar dhunën e tillë. 
Dhuna fizike, seksuale, psikologjike etj. nuk shkakton pasoja vetëm 
të aty-për-atyshme, por edhe afatgjate dhe shumë herë të pak-
thyeshme e siç po dëshmohet shpesh, po rezulton edhe me 
humbje jete.

Qeveria e Kosovës duhet ta hartojë dhe jetësojë planin e veprimit 
për ta luftuar dhunën në familje të kombinuar me nevojat që dalin 
nga pandemia Covid-19. Bazuar në politikat dhe praktikat e 
shteteve të tjera dhe në nevojat që ka Kosova, Instituti “Musine 
Kokalari” jep këto rekomandime:

Krijimin e Fondit emergjent për luftimin e dhunës në familje. 
Ky fond duhet të përdoret për mbulimin e shërbimeve që 
duhet ofruar shteti për viktimat e këtij lloji të dhunës;
Dizajnimi dhe lansimi i fushatës kundër dhunës në familje. 
Kjo fushatë duhet të ketë qëllimin e vetëdijësimit të popul-
latës, si dhe të njoftojë për të gjitha mundësitë që ofrohen 
për viktimat (Jo të gjithë kanë qasje në rrjete sociale apo në 
Internet, njoftimi për numrat me rëndësi mund të bëhet 
edhe me SMS);
Ofrimi i ndihmës juridike falas për viktimat;
Fokusimi në ngritje të kapaciteteve në Qendrat për Punë 
Sociale, duke përfshirë observimin e shërbimeve profesio-
nale të punëtorëve social;
Në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të 
ofrohen trajnime të veçanta përmes Akademisë së
Drejtësisë për trajtimin dhe ndjekjen e veprave të dhunës në 
familje dhe dhunës gjinore, me fokus të veçantë trajtimin e 
viktamave të këtyre veprave penale;
Masat kufizuese të mos vlejnë nëse rrezikohet jeta dhe 
shëndeti i viktimave (viktima të ketë të drejtë të largohet 
nga shtëpia edhe gjatë kohës së ndalesës së qarkullimit 
dhe të mos kenë pasoja juridike);
Ofrimi i ndihmës mjekësore dhe ndihmës psikologjike në 
Qendrat e mjekësisë familjare, spitalet rajonale dhe QKUK;
Trajnimi i personelit mjekësor për idenfitikimin e dhunës në 
familje, për trajtimin e viktimave (jo vetëm trajtim mjekësor 
medicinal, por edhe psikologjik dhe mbështetës) dhe për 
bashkëpunimin adekuat me organet e rendit;
Trajnimi i njësiteve të veçanta në polici për trajtimin e ras-
teve (trajtimin e viktimave dhe abuzuesve);
Bashkëpunim mes organeve qëndrore dhe komunave për 
krijimin e hapësirave të sigurta (në mungesë të strehimor-
eve në shumë komuna, hotelet dhe banesat me qira mund 
të shërbejnë përkohësisht si strehimore);
Ofrimi i ndihmës financiare për viktimat nëse ato detyrohen 
të largohen nga mjedisi familjar për arsye sigurie;
Një pjesë e fondit emergjent për luftimin e dhunës në famil-

je duhet të ndahet per organizatat dhe shoqatat që kuj-
desen për viktimat e dhunës në familje;
Ofrimi i ndihmës psikologjike për t’i trajtuar personat që 
kanë probleme me menaxhimin e stresit dhe që janë po-
tencialisht abuzues ose raste recidive. Duhet ofruar politika 
rehabilituese për personat që kanë ushtruar dhunë, në 
mënyrë që ajo të mos përseritet;
Zbatimi i plotë i ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje;
Organet shtetërore duhet patjetër të mbajnë shënime 
statistikore dhe analitike mbi gjendjen aktuale dhe ta përc-
jellin atë në vazhdimësi. Vetëm nëpërmjet bazës së të 
dhënave mund të bëhen përmirësime në praktikat që zba-
tohen dhe të matet suksesi i masave të ndërmarra.



Kriteret e kërkuara për aplikim:

1. MASA 3a: Për të përfituar mbështetje financiare në vlerë prej 170 
€ (NETO) për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t'i përmbushin kriteret si në vijim:

 Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të    
 plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar  
 nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
 Punëdhënësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është  
 ndikuar negativisht direkt apo indirekt nga situata e emerg 
 jencës shëndetësore me vendimet e Qeverisë së Kosovës  
 për parandalimin e përhapjes së virusit Covid-19, qoftë  
 duke  dëshmuar që vepron me njërin nga kodet e veprim 
 tarive në aneksin A, të cilave u është ndërprerë puna me  
 urdhëresë të MEPTINIS, duke deklaruar se si kanë ndikuar  
 vendimet e Qeverisë në rënien e të hyrave të tyre, duke  
 dëshmuar vështirësitë financiare përmes librit të arkës,  
 bilancit bankar dhe dëshmi të tjera të ngjashme;  
 I punësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti është i   
 deklaruar si primar në Listën e pagave mujore të   
 punëdhënësit, për muajin shkurt 2020;
 I vetëpunësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti, ka  
 deklaruar me formularin “IS” apo “IL” për periudhën   
 TM1/2020, gjegjësisht tremujorin e parë të vitit 2020. 
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2. MASA 3b: Për të përfituar mbështetje financiare për subven-
cionimin e qirasë deri në 50% të vlerës së qirasë për ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme për muajin mars dhe prill 2020, tatimpa-
guesit kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Për qëllime të vlerësimit të kritereve për këtë masë, ndër-
marrjet klasifikohen në madhësi sipas numrit të 
punëtorëve;
Për qëllime të zbatimit të kësaj mase, në ndërmarrjet e 
vogla me term juridik hyjnë ndërmarrjet e vogla dhe 
mikro-ndërmarrjet;
Qiramarrësi, përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Qiramarrësi duhet të ngarkojë kontratën e qirasë në mes të 
qiradhënësit dhe qiramarrësit, e cila duhet të jetë e lidhur 
para datës 1 mars 2020;
Qiramarrësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është 
ndikuar negativisht nga situata emergjente direkt apo indi-
rekt me vendimet e Qeverisë rreth gjendjes së emergjencës 
shëndetësore, (ngjashëm si dëshmitë në masën 3 pika a. 
sipër) i cili më pas do të përfitojë subvencionim deri në 50% 
për pagesën e qirasë;
Nga kjo masë nuk mund të përfitojnë qiramarrësit të cilët 
kanë parapaguar qiranë vjetore, vetëm ata që e kanë 
obligimin e qirasë të papaguar për dy muaj që nga fillimi i 
pandemisë;
Thesari në konsultim me ATK duhet të sigurohet që të 
mbajë tatimin në burim prej 9%, në momentin e pagesës së 
këtij subvencioni.

3. MASA 7: Për të përfituar pagesë shtesë në vlerë prej 100 € 
(BRUTO) për punëtorët e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës 
dhe barnatoreve për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit 
kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ata të cilët do të përfitojnë nga kjo masë do të jenë vetëm 
punëtorët që kanë kontakt të drejtpërdrejtë me konsuma-
torin gjatë kryerjes së punëve;
Punëdhënësit të cilët ushtrojnë veprimtaritë si: dyqanet 
ushqimore, furrat e bukës dhe barnatoret, për punëtorët 
sipas pikës së lartshënuar, do t’ju aprovohet kërkesa au-
tomatikisht për kompensim prej 100 € (BRUTO) për të punë-
suarit e evidentuar në ato veprimtari, për periudhën mars 
dhe prill 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
sekondare.

4. MASA 8: Për të përfituar pagesë të asistencës mujore në vlerë 
prej 130 € (NETO) për qytetarët që humbin vendin e tyre te punës 
për shkak të situatës së emergjencës së shëndetit publik, për 
muajin mars, prill dhe maj 2020, tatimpaguesit kanë pasur 
obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ish i punësuari të jetë larguar nga puna si rezultat i rënies së 
aktivitetit të ndërmarrjes për shkak tësituatës së pande-
misë (dëshmohet me dokumentacion), arsyet tjera të 
largimit nuk mbulohen nga kjomasë;
Ish-punëdhënësi përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Ish i punësuari duhet të jetë pjesë e listës së pagave të 
dorëzuar nga punëdhënësi në periudhën shkurt 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
primare.

5. MASA: 14: Për të përfituar mbështetje financiare për shoqëritë 
tregtare dhe punëdhënësit tjerë që regjistrojnë punëtorët me 
kontratë pune së paku njëvjeçare gjatë situatës së emergjencës 
së shëndetit publik, nga 130 € (NETO) për dy muajt pasues pas 
regjistrimit, për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Punëdhënësi dhe i punësuari duhet të kenë të lidhur kon-
tratë punësimi për një periudhë jo më të shkurtër se një (1) 
vit;
Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Kontrata e punësimit duhet të jetë e nënshkruar në muajin 
mars 2020;
Punëdhënësi duhet të deklarojë të punësuarin në listë pag-
esën mujore nga fillimi i kontratës së punësimit;
Personat të cilët përfitojnë nga kjo masë do t’iu paguhen 
kontributet pensionale në emër të punëdhënësit dhe të
punësuarit dhe obligimi tatimor, me qëllim që në fund i 
punësuari të marrë pagën neto prej 130 €.

Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme (të dhëna nga Ministria 
e Financave) dalin në pah 3 probleme:

1. Problemi kryesor me procedurat e përcaktuara është 
përqendrimi i aplikimit në duart e punëdhënësit, gjë që ua 
ka fuqizuar tej mase pozicionin punëdhënësve karshi 
punëtorëve. Në Masën 3a. ky problem ka rrezikuar ta ngrisë 
trysninë e punëdhënësit karshi punëtorëve që ndihmën prej 
170 € nga qeveria (e cila ka mundur të jetë shtesë për 
rrogën e punëtorit në rast që punëdhënësi ka vështirësi 
financiare t’ia kompenzojë pagën e plotë) ta konsiderojë si 
kompenzim të plotë për këta muaj të karantinës. Kështu 
potencialisht dëmtohen punëtorët të cilët përfitojnë pagë 

shumë më të vogël krahasuar me pagën e tyre të 
zakonshme. E njëjta vlenë edhe për Masën 7, e sidomos për 
masën 7. Po ashtu, ky përqëndrim i së drejtës për aplikim te 
punëdhënësi ka mundësi t’i ketë dëmtuar punëtorët që e 
kanë humbur vendin e tyre të punës si pasojë e pandemisë 
e për të cilët punëdhënësi ka mundësi të mos e ketë marrë 
mundin t’i futet procedurave për t’u siguruar 
ish-punëtorëve të tyre kompenzimin prej 130 €, meqë nuk 
sheh asnjë interes në këtë drejtim. Sipas të dhënave zyrtare 
në këtë masë ka më së paku aplikacione (515) për më së 
paku aplikues (1860) me shkallën pakrahasimisht më të 
madhe të kërkesave të refuzuara (55.16).

2. Problem tjetër në këto procedura është reduktimi i vlerë-
simit të shkallës së rrezikshmërisë vetëm për punëtorët që 
kanë kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët (punëtorët 
e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës dhe barnatoreve), 
ndërkohë që punëtorët tjerë nuk kanë pasur të drejtë të 
përfitimit nga kjo masë (Masa 7). Kjo është e padrejtë ndaj 
punëtorëve të këtyre ndërmarrjeve të cilët kryejnë punë 
tjera (që nuk lidhen me kontaktin e drejtpërdrejtë) e të cilët 
i janë ekspozuar po ashtu rrezikut nga infektimi (mbase në 
një shkallë më të ulët). Njëri prej arsyetimeve të zyrtarëve 
qeveritar (të Qeverisë VV-LDK) për këtë masë ka qenë fakti 
që qeveria kishte kërkuar nga këto lloj ndërmarrjesh të 
vazhdojnë me punën edhe gjatë kohës së karantinës për 
shkak të shërbimit vital që ato ofrojnë. Në këtë drejtim SECILI 
punëtorë i këtyre ndërmarrjeve është obiguar të ofrojë këtë 
shërbim. Rrjedhimisht shkuarja në vendin e punës dhe 
kalimi i kohës me persona të tretë (në këtë rast punëtorët 
tjerë të ndërrmarrjes) e ka rrit ekspozimin ndaj rrezilut të 
infektimit edhe për këta punëtorë të cilët nuk kanë pasur 
kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët. Por është trajtim 
i pabarabartë edhe krahasuar me një numër të madh të të 
punësuarëve të sektorit publik të cilët nuk janë kërkuar të 
shkojnë ne vendet e tyre të punës për shkak të rrezikut të 
ekspozimit ndaj virusit Covid-19, e për të cilët kjo mosdalje 
në punë nuk ka pasur kurrfarë efekti negativ financiar.

3. Kriteret e Masës 3b po ashtu përmbajnë trajtim të 
pabarabartë ndaj përfituesve potencial të saj. Ato ndër-
marrje të vogla dhe të mesme të cilat kanë paguar në 
avans qiranë për lokalin e tyre për një vit nuk kanë pasur të 
drejtë të aplikojnë për kompenzimin për pagesë qiraje. Kjo 
është e padrejtë meqë edhe ato biznese, nëse të gjitha rre-
thanat tjera kanë qenë të njëjta, janë dëmtuar në mënyrë të 
njëjtë sikur ato që e paguajnë qiranë për çdo muaj. Kështu 
që ky përjashtim i tyre nga e drejta e kompenzimit të 
gjysmës së kostos së qirasë mujore është arbitrar dhe i
pabarabartë.

177 raste të lajmëruara në polici
94 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës së  
      Kosovës - Dhuna në familje
83 raste të tjera
90 të arrestuar
39 të ndaluar
5 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
11 viktima të strehuara
1 rast i cilësuar si i pabazuar

Numri i përgjithshëm i viktimave: 185

Sipas gjinisë: 145 Gra & 40 Burra

Sipas moshës:

          0-18     19-59    60-90
GRA: 6 BURRA: 3     GRA: 128 BURRA: 30      GRA: 11 BURRA: 7

186 raste të lajmëruara në polici
116 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës  
      së Kosovës - Dhuna në familje
70 raste të tjera
77 të arrestuar
37 të ndaluar
4 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
9 viktima të strehuara
2 raste të cilësuara si të pabazuara

Numri i përgjithshëm i viktimave: 186

Sipas gjinisë: 150 Gra & 37 Burra

Sipas moshës:

           0-18          19-59            60-90
GRA: 7 BURRA: 4       GRA: 135 BURRA: 27   GRA: 8 BURRA: 6

Shënim: Numri i viktimave është më i lartë sesa rastet e lajmëruara në polici 
sepse një rast i lajmëruar mund të ketë më shumë viktima brenda të njejtës 
familje.

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të dimrit para pan-
demisë Covid-19:

Dhjetor 2019 - 130 Gra & 38 Burra - Total: 168
Janar 2020 - 124 Gra & 42 Burra - Total: 166
Shkurt 2020 - 126 Gra & 33 Burra - Total: 159

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të izolimit për 
shkak të pandemisë Covid-19:

Mars 2020 - 130 Gra & 44 Burra - Total: 174
Prill 2020 - 126 Gra & 39 Burra - Total: 165
Maj 2020 - 122 Gra & 57 Burra - Total: 179

Shënim: Të dhënat e paraqitura janë të dhëna zyrtare nga Policia e Kosovës.

Ajo çka vërehet në të dhënat statistikore është se pjesa e kon-
siderueshme e rasteve të dhunës në familje janë duke u trajtuar 
në procedurë penale. Kjo është rezultat i kriminalizimit të dhunës 
në familje sipas normativit të ri penal që është kodifikuar me mi-
ratimin dhe hyrjen në fuqi të Kodit Nr. 06/L-074 Penal të Republikës 
së Kosovës. Me dispozitat e reja të këtij akti ligjor, në Nenin 248 
është inkriminuar penalisht si vepër e veçantë penale Dhuna në 
Familje, dhe në këtë dispozitë krahas formës themelore të veprës, 
janë paraparë edhe format e kualifikuara të kësaj vepre të 
veçantë penale. Forma e tillë e sanksionimit ka përkufizuar formën 
e kryerjes së kësaj vepre penale duke mos e kufizuar vetëm në 
dhunë fizike, por duke përfshirë ushtrimin e dhunës përmes pre-
sionit psikik, ekonomik dhe seksual. 

Ofrimi i trajtimit për viktimat e dhunës në familje është gjithmonë 
sfidues, por në gjendjen e tanishme me pandeminë Covid-19 
vetëm sa i komplikon më shumë mundësitë. Viktimat, jo vetëm që 
janë të mbyllura në mjedise të kufizuara me abuzuesit e tyre, por 
rëndesa e gjendjes financiare dhe humbjet e vendeve të punës, 
ka shkaktuar rritje të përdorimit të dhunës ndaj tyre. Tani edhe për 
shkak të gjendjes emergjente, viktimat edhe ashtu me mundësi të 
kufizuara, mund të hezitojnë të lajmërojnë autoritetet duke kon-
sideruar që nuk do të merren parasysh. Dhuna e tillë në Kosovë 
gjërësisht konsiderohet të jetë çështje private brenda familjes, 
shifrat e mësipërme janë vetëm rastet që janë raportuar dhe 
dihet se numri real është shumë më i lartë.

Numri i të infektuarve me Covid-19 ka shënuar rritje të madhe 
gjatë muajve të verës dhe një valë e dytë e rritjes pritet të ndodhë 
edhe gjatë muajve të vjeshtës dhe dimrit. Mund të ndodhemi 
prapë në situatën ku disa komuna mund të hyjnë në karantinë, të 
merren masa të mbylljes etj. Një situatë e tillë nuk duhet të përser-
itet për të kuptuar se edhe numri i rasteve të dhunës në familje do 
të vazhdojë të rritet.

Për shkak të gjendjes së tillë, ne si Institut e konsiderojmë si 
jashtëzakonisht të rëndësishme ndërhyrjen e institucioneve pub-
like dhe shtetërore për të parandaluar dhe luftuar dhunën e tillë. 
Dhuna fizike, seksuale, psikologjike etj. nuk shkakton pasoja vetëm 
të aty-për-atyshme, por edhe afatgjate dhe shumë herë të pak-
thyeshme e siç po dëshmohet shpesh, po rezulton edhe me 
humbje jete.

Qeveria e Kosovës duhet ta hartojë dhe jetësojë planin e veprimit 
për ta luftuar dhunën në familje të kombinuar me nevojat që dalin 
nga pandemia Covid-19. Bazuar në politikat dhe praktikat e 
shteteve të tjera dhe në nevojat që ka Kosova, Instituti “Musine 
Kokalari” jep këto rekomandime:

Krijimin e Fondit emergjent për luftimin e dhunës në familje. 
Ky fond duhet të përdoret për mbulimin e shërbimeve që 
duhet ofruar shteti për viktimat e këtij lloji të dhunës;
Dizajnimi dhe lansimi i fushatës kundër dhunës në familje. 
Kjo fushatë duhet të ketë qëllimin e vetëdijësimit të popul-
latës, si dhe të njoftojë për të gjitha mundësitë që ofrohen 
për viktimat (Jo të gjithë kanë qasje në rrjete sociale apo në 
Internet, njoftimi për numrat me rëndësi mund të bëhet 
edhe me SMS);
Ofrimi i ndihmës juridike falas për viktimat;
Fokusimi në ngritje të kapaciteteve në Qendrat për Punë 
Sociale, duke përfshirë observimin e shërbimeve profesio-
nale të punëtorëve social;
Në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të 
ofrohen trajnime të veçanta përmes Akademisë së
Drejtësisë për trajtimin dhe ndjekjen e veprave të dhunës në 
familje dhe dhunës gjinore, me fokus të veçantë trajtimin e 
viktamave të këtyre veprave penale;
Masat kufizuese të mos vlejnë nëse rrezikohet jeta dhe 
shëndeti i viktimave (viktima të ketë të drejtë të largohet 
nga shtëpia edhe gjatë kohës së ndalesës së qarkullimit 
dhe të mos kenë pasoja juridike);
Ofrimi i ndihmës mjekësore dhe ndihmës psikologjike në 
Qendrat e mjekësisë familjare, spitalet rajonale dhe QKUK;
Trajnimi i personelit mjekësor për idenfitikimin e dhunës në 
familje, për trajtimin e viktimave (jo vetëm trajtim mjekësor 
medicinal, por edhe psikologjik dhe mbështetës) dhe për 
bashkëpunimin adekuat me organet e rendit;
Trajnimi i njësiteve të veçanta në polici për trajtimin e ras-
teve (trajtimin e viktimave dhe abuzuesve);
Bashkëpunim mes organeve qëndrore dhe komunave për 
krijimin e hapësirave të sigurta (në mungesë të strehimor-
eve në shumë komuna, hotelet dhe banesat me qira mund 
të shërbejnë përkohësisht si strehimore);
Ofrimi i ndihmës financiare për viktimat nëse ato detyrohen 
të largohen nga mjedisi familjar për arsye sigurie;
Një pjesë e fondit emergjent për luftimin e dhunës në famil-

je duhet të ndahet per organizatat dhe shoqatat që kuj-
desen për viktimat e dhunës në familje;
Ofrimi i ndihmës psikologjike për t’i trajtuar personat që 
kanë probleme me menaxhimin e stresit dhe që janë po-
tencialisht abuzues ose raste recidive. Duhet ofruar politika 
rehabilituese për personat që kanë ushtruar dhunë, në 
mënyrë që ajo të mos përseritet;
Zbatimi i plotë i ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje;
Organet shtetërore duhet patjetër të mbajnë shënime 
statistikore dhe analitike mbi gjendjen aktuale dhe ta përc-
jellin atë në vazhdimësi. Vetëm nëpërmjet bazës së të 
dhënave mund të bëhen përmirësime në praktikat që zba-
tohen dhe të matet suksesi i masave të ndërmarra.



Kriteret e kërkuara për aplikim:

1. MASA 3a: Për të përfituar mbështetje financiare në vlerë prej 170 
€ (NETO) për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t'i përmbushin kriteret si në vijim:

 Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të    
 plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar  
 nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
 Punëdhënësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është  
 ndikuar negativisht direkt apo indirekt nga situata e emerg 
 jencës shëndetësore me vendimet e Qeverisë së Kosovës  
 për parandalimin e përhapjes së virusit Covid-19, qoftë  
 duke  dëshmuar që vepron me njërin nga kodet e veprim 
 tarive në aneksin A, të cilave u është ndërprerë puna me  
 urdhëresë të MEPTINIS, duke deklaruar se si kanë ndikuar  
 vendimet e Qeverisë në rënien e të hyrave të tyre, duke  
 dëshmuar vështirësitë financiare përmes librit të arkës,  
 bilancit bankar dhe dëshmi të tjera të ngjashme;  
 I punësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti është i   
 deklaruar si primar në Listën e pagave mujore të   
 punëdhënësit, për muajin shkurt 2020;
 I vetëpunësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti, ka  
 deklaruar me formularin “IS” apo “IL” për periudhën   
 TM1/2020, gjegjësisht tremujorin e parë të vitit 2020. 
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2. MASA 3b: Për të përfituar mbështetje financiare për subven-
cionimin e qirasë deri në 50% të vlerës së qirasë për ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme për muajin mars dhe prill 2020, tatimpa-
guesit kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Për qëllime të vlerësimit të kritereve për këtë masë, ndër-
marrjet klasifikohen në madhësi sipas numrit të 
punëtorëve;
Për qëllime të zbatimit të kësaj mase, në ndërmarrjet e 
vogla me term juridik hyjnë ndërmarrjet e vogla dhe 
mikro-ndërmarrjet;
Qiramarrësi, përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Qiramarrësi duhet të ngarkojë kontratën e qirasë në mes të 
qiradhënësit dhe qiramarrësit, e cila duhet të jetë e lidhur 
para datës 1 mars 2020;
Qiramarrësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është 
ndikuar negativisht nga situata emergjente direkt apo indi-
rekt me vendimet e Qeverisë rreth gjendjes së emergjencës 
shëndetësore, (ngjashëm si dëshmitë në masën 3 pika a. 
sipër) i cili më pas do të përfitojë subvencionim deri në 50% 
për pagesën e qirasë;
Nga kjo masë nuk mund të përfitojnë qiramarrësit të cilët 
kanë parapaguar qiranë vjetore, vetëm ata që e kanë 
obligimin e qirasë të papaguar për dy muaj që nga fillimi i 
pandemisë;
Thesari në konsultim me ATK duhet të sigurohet që të 
mbajë tatimin në burim prej 9%, në momentin e pagesës së 
këtij subvencioni.

3. MASA 7: Për të përfituar pagesë shtesë në vlerë prej 100 € 
(BRUTO) për punëtorët e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës 
dhe barnatoreve për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit 
kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ata të cilët do të përfitojnë nga kjo masë do të jenë vetëm 
punëtorët që kanë kontakt të drejtpërdrejtë me konsuma-
torin gjatë kryerjes së punëve;
Punëdhënësit të cilët ushtrojnë veprimtaritë si: dyqanet 
ushqimore, furrat e bukës dhe barnatoret, për punëtorët 
sipas pikës së lartshënuar, do t’ju aprovohet kërkesa au-
tomatikisht për kompensim prej 100 € (BRUTO) për të punë-
suarit e evidentuar në ato veprimtari, për periudhën mars 
dhe prill 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
sekondare.

4. MASA 8: Për të përfituar pagesë të asistencës mujore në vlerë 
prej 130 € (NETO) për qytetarët që humbin vendin e tyre te punës 
për shkak të situatës së emergjencës së shëndetit publik, për 
muajin mars, prill dhe maj 2020, tatimpaguesit kanë pasur 
obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ish i punësuari të jetë larguar nga puna si rezultat i rënies së 
aktivitetit të ndërmarrjes për shkak tësituatës së pande-
misë (dëshmohet me dokumentacion), arsyet tjera të 
largimit nuk mbulohen nga kjomasë;
Ish-punëdhënësi përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Ish i punësuari duhet të jetë pjesë e listës së pagave të 
dorëzuar nga punëdhënësi në periudhën shkurt 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
primare.

5. MASA: 14: Për të përfituar mbështetje financiare për shoqëritë 
tregtare dhe punëdhënësit tjerë që regjistrojnë punëtorët me 
kontratë pune së paku njëvjeçare gjatë situatës së emergjencës 
së shëndetit publik, nga 130 € (NETO) për dy muajt pasues pas 
regjistrimit, për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Punëdhënësi dhe i punësuari duhet të kenë të lidhur kon-
tratë punësimi për një periudhë jo më të shkurtër se një (1) 
vit;
Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Kontrata e punësimit duhet të jetë e nënshkruar në muajin 
mars 2020;
Punëdhënësi duhet të deklarojë të punësuarin në listë pag-
esën mujore nga fillimi i kontratës së punësimit;
Personat të cilët përfitojnë nga kjo masë do t’iu paguhen 
kontributet pensionale në emër të punëdhënësit dhe të
punësuarit dhe obligimi tatimor, me qëllim që në fund i 
punësuari të marrë pagën neto prej 130 €.

Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme (të dhëna nga Ministria 
e Financave) dalin në pah 3 probleme:

1. Problemi kryesor me procedurat e përcaktuara është 
përqendrimi i aplikimit në duart e punëdhënësit, gjë që ua 
ka fuqizuar tej mase pozicionin punëdhënësve karshi 
punëtorëve. Në Masën 3a. ky problem ka rrezikuar ta ngrisë 
trysninë e punëdhënësit karshi punëtorëve që ndihmën prej 
170 € nga qeveria (e cila ka mundur të jetë shtesë për 
rrogën e punëtorit në rast që punëdhënësi ka vështirësi 
financiare t’ia kompenzojë pagën e plotë) ta konsiderojë si 
kompenzim të plotë për këta muaj të karantinës. Kështu 
potencialisht dëmtohen punëtorët të cilët përfitojnë pagë 

shumë më të vogël krahasuar me pagën e tyre të 
zakonshme. E njëjta vlenë edhe për Masën 7, e sidomos për 
masën 7. Po ashtu, ky përqëndrim i së drejtës për aplikim te 
punëdhënësi ka mundësi t’i ketë dëmtuar punëtorët që e 
kanë humbur vendin e tyre të punës si pasojë e pandemisë 
e për të cilët punëdhënësi ka mundësi të mos e ketë marrë 
mundin t’i futet procedurave për t’u siguruar 
ish-punëtorëve të tyre kompenzimin prej 130 €, meqë nuk 
sheh asnjë interes në këtë drejtim. Sipas të dhënave zyrtare 
në këtë masë ka më së paku aplikacione (515) për më së 
paku aplikues (1860) me shkallën pakrahasimisht më të 
madhe të kërkesave të refuzuara (55.16).

2. Problem tjetër në këto procedura është reduktimi i vlerë-
simit të shkallës së rrezikshmërisë vetëm për punëtorët që 
kanë kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët (punëtorët 
e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës dhe barnatoreve), 
ndërkohë që punëtorët tjerë nuk kanë pasur të drejtë të 
përfitimit nga kjo masë (Masa 7). Kjo është e padrejtë ndaj 
punëtorëve të këtyre ndërmarrjeve të cilët kryejnë punë 
tjera (që nuk lidhen me kontaktin e drejtpërdrejtë) e të cilët 
i janë ekspozuar po ashtu rrezikut nga infektimi (mbase në 
një shkallë më të ulët). Njëri prej arsyetimeve të zyrtarëve 
qeveritar (të Qeverisë VV-LDK) për këtë masë ka qenë fakti 
që qeveria kishte kërkuar nga këto lloj ndërmarrjesh të 
vazhdojnë me punën edhe gjatë kohës së karantinës për 
shkak të shërbimit vital që ato ofrojnë. Në këtë drejtim SECILI 
punëtorë i këtyre ndërmarrjeve është obiguar të ofrojë këtë 
shërbim. Rrjedhimisht shkuarja në vendin e punës dhe 
kalimi i kohës me persona të tretë (në këtë rast punëtorët 
tjerë të ndërrmarrjes) e ka rrit ekspozimin ndaj rrezilut të 
infektimit edhe për këta punëtorë të cilët nuk kanë pasur 
kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët. Por është trajtim 
i pabarabartë edhe krahasuar me një numër të madh të të 
punësuarëve të sektorit publik të cilët nuk janë kërkuar të 
shkojnë ne vendet e tyre të punës për shkak të rrezikut të 
ekspozimit ndaj virusit Covid-19, e për të cilët kjo mosdalje 
në punë nuk ka pasur kurrfarë efekti negativ financiar.

3. Kriteret e Masës 3b po ashtu përmbajnë trajtim të 
pabarabartë ndaj përfituesve potencial të saj. Ato ndër-
marrje të vogla dhe të mesme të cilat kanë paguar në 
avans qiranë për lokalin e tyre për një vit nuk kanë pasur të 
drejtë të aplikojnë për kompenzimin për pagesë qiraje. Kjo 
është e padrejtë meqë edhe ato biznese, nëse të gjitha rre-
thanat tjera kanë qenë të njëjta, janë dëmtuar në mënyrë të 
njëjtë sikur ato që e paguajnë qiranë për çdo muaj. Kështu 
që ky përjashtim i tyre nga e drejta e kompenzimit të 
gjysmës së kostos së qirasë mujore është arbitrar dhe i
pabarabartë.

177 raste të lajmëruara në polici
94 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës së  
      Kosovës - Dhuna në familje
83 raste të tjera
90 të arrestuar
39 të ndaluar
5 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
11 viktima të strehuara
1 rast i cilësuar si i pabazuar

Numri i përgjithshëm i viktimave: 185

Sipas gjinisë: 145 Gra & 40 Burra

Sipas moshës:

          0-18     19-59    60-90
GRA: 6 BURRA: 3     GRA: 128 BURRA: 30      GRA: 11 BURRA: 7

186 raste të lajmëruara në polici
116 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës  
      së Kosovës - Dhuna në familje
70 raste të tjera
77 të arrestuar
37 të ndaluar
4 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
9 viktima të strehuara
2 raste të cilësuara si të pabazuara

Numri i përgjithshëm i viktimave: 186

Sipas gjinisë: 150 Gra & 37 Burra

Sipas moshës:

           0-18          19-59            60-90
GRA: 7 BURRA: 4       GRA: 135 BURRA: 27   GRA: 8 BURRA: 6

Shënim: Numri i viktimave është më i lartë sesa rastet e lajmëruara në polici 
sepse një rast i lajmëruar mund të ketë më shumë viktima brenda të njejtës 
familje.

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të dimrit para pan-
demisë Covid-19:

Dhjetor 2019 - 130 Gra & 38 Burra - Total: 168
Janar 2020 - 124 Gra & 42 Burra - Total: 166
Shkurt 2020 - 126 Gra & 33 Burra - Total: 159

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të izolimit për 
shkak të pandemisë Covid-19:

Mars 2020 - 130 Gra & 44 Burra - Total: 174
Prill 2020 - 126 Gra & 39 Burra - Total: 165
Maj 2020 - 122 Gra & 57 Burra - Total: 179

Shënim: Të dhënat e paraqitura janë të dhëna zyrtare nga Policia e Kosovës.

Ajo çka vërehet në të dhënat statistikore është se pjesa e kon-
siderueshme e rasteve të dhunës në familje janë duke u trajtuar 
në procedurë penale. Kjo është rezultat i kriminalizimit të dhunës 
në familje sipas normativit të ri penal që është kodifikuar me mi-
ratimin dhe hyrjen në fuqi të Kodit Nr. 06/L-074 Penal të Republikës 
së Kosovës. Me dispozitat e reja të këtij akti ligjor, në Nenin 248 
është inkriminuar penalisht si vepër e veçantë penale Dhuna në 
Familje, dhe në këtë dispozitë krahas formës themelore të veprës, 
janë paraparë edhe format e kualifikuara të kësaj vepre të 
veçantë penale. Forma e tillë e sanksionimit ka përkufizuar formën 
e kryerjes së kësaj vepre penale duke mos e kufizuar vetëm në 
dhunë fizike, por duke përfshirë ushtrimin e dhunës përmes pre-
sionit psikik, ekonomik dhe seksual. 

Ofrimi i trajtimit për viktimat e dhunës në familje është gjithmonë 
sfidues, por në gjendjen e tanishme me pandeminë Covid-19 
vetëm sa i komplikon më shumë mundësitë. Viktimat, jo vetëm që 
janë të mbyllura në mjedise të kufizuara me abuzuesit e tyre, por 
rëndesa e gjendjes financiare dhe humbjet e vendeve të punës, 
ka shkaktuar rritje të përdorimit të dhunës ndaj tyre. Tani edhe për 
shkak të gjendjes emergjente, viktimat edhe ashtu me mundësi të 
kufizuara, mund të hezitojnë të lajmërojnë autoritetet duke kon-
sideruar që nuk do të merren parasysh. Dhuna e tillë në Kosovë 
gjërësisht konsiderohet të jetë çështje private brenda familjes, 
shifrat e mësipërme janë vetëm rastet që janë raportuar dhe 
dihet se numri real është shumë më i lartë.

Numri i të infektuarve me Covid-19 ka shënuar rritje të madhe 
gjatë muajve të verës dhe një valë e dytë e rritjes pritet të ndodhë 
edhe gjatë muajve të vjeshtës dhe dimrit. Mund të ndodhemi 
prapë në situatën ku disa komuna mund të hyjnë në karantinë, të 
merren masa të mbylljes etj. Një situatë e tillë nuk duhet të përser-
itet për të kuptuar se edhe numri i rasteve të dhunës në familje do 
të vazhdojë të rritet.

Për shkak të gjendjes së tillë, ne si Institut e konsiderojmë si 
jashtëzakonisht të rëndësishme ndërhyrjen e institucioneve pub-
like dhe shtetërore për të parandaluar dhe luftuar dhunën e tillë. 
Dhuna fizike, seksuale, psikologjike etj. nuk shkakton pasoja vetëm 
të aty-për-atyshme, por edhe afatgjate dhe shumë herë të pak-
thyeshme e siç po dëshmohet shpesh, po rezulton edhe me 
humbje jete.

Qeveria e Kosovës duhet ta hartojë dhe jetësojë planin e veprimit 
për ta luftuar dhunën në familje të kombinuar me nevojat që dalin 
nga pandemia Covid-19. Bazuar në politikat dhe praktikat e 
shteteve të tjera dhe në nevojat që ka Kosova, Instituti “Musine 
Kokalari” jep këto rekomandime:

Krijimin e Fondit emergjent për luftimin e dhunës në familje. 
Ky fond duhet të përdoret për mbulimin e shërbimeve që 
duhet ofruar shteti për viktimat e këtij lloji të dhunës;
Dizajnimi dhe lansimi i fushatës kundër dhunës në familje. 
Kjo fushatë duhet të ketë qëllimin e vetëdijësimit të popul-
latës, si dhe të njoftojë për të gjitha mundësitë që ofrohen 
për viktimat (Jo të gjithë kanë qasje në rrjete sociale apo në 
Internet, njoftimi për numrat me rëndësi mund të bëhet 
edhe me SMS);
Ofrimi i ndihmës juridike falas për viktimat;
Fokusimi në ngritje të kapaciteteve në Qendrat për Punë 
Sociale, duke përfshirë observimin e shërbimeve profesio-
nale të punëtorëve social;
Në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të 
ofrohen trajnime të veçanta përmes Akademisë së
Drejtësisë për trajtimin dhe ndjekjen e veprave të dhunës në 
familje dhe dhunës gjinore, me fokus të veçantë trajtimin e 
viktamave të këtyre veprave penale;
Masat kufizuese të mos vlejnë nëse rrezikohet jeta dhe 
shëndeti i viktimave (viktima të ketë të drejtë të largohet 
nga shtëpia edhe gjatë kohës së ndalesës së qarkullimit 
dhe të mos kenë pasoja juridike);
Ofrimi i ndihmës mjekësore dhe ndihmës psikologjike në 
Qendrat e mjekësisë familjare, spitalet rajonale dhe QKUK;
Trajnimi i personelit mjekësor për idenfitikimin e dhunës në 
familje, për trajtimin e viktimave (jo vetëm trajtim mjekësor 
medicinal, por edhe psikologjik dhe mbështetës) dhe për 
bashkëpunimin adekuat me organet e rendit;
Trajnimi i njësiteve të veçanta në polici për trajtimin e ras-
teve (trajtimin e viktimave dhe abuzuesve);
Bashkëpunim mes organeve qëndrore dhe komunave për 
krijimin e hapësirave të sigurta (në mungesë të strehimor-
eve në shumë komuna, hotelet dhe banesat me qira mund 
të shërbejnë përkohësisht si strehimore);
Ofrimi i ndihmës financiare për viktimat nëse ato detyrohen 
të largohen nga mjedisi familjar për arsye sigurie;
Një pjesë e fondit emergjent për luftimin e dhunës në famil-

je duhet të ndahet per organizatat dhe shoqatat që kuj-
desen për viktimat e dhunës në familje;
Ofrimi i ndihmës psikologjike për t’i trajtuar personat që 
kanë probleme me menaxhimin e stresit dhe që janë po-
tencialisht abuzues ose raste recidive. Duhet ofruar politika 
rehabilituese për personat që kanë ushtruar dhunë, në 
mënyrë që ajo të mos përseritet;
Zbatimi i plotë i ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje;
Organet shtetërore duhet patjetër të mbajnë shënime 
statistikore dhe analitike mbi gjendjen aktuale dhe ta përc-
jellin atë në vazhdimësi. Vetëm nëpërmjet bazës së të 
dhënave mund të bëhen përmirësime në praktikat që zba-
tohen dhe të matet suksesi i masave të ndërmarra.



Kriteret e kërkuara për aplikim:

1. MASA 3a: Për të përfituar mbështetje financiare në vlerë prej 170 
€ (NETO) për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t'i përmbushin kriteret si në vijim:

 Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të    
 plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar  
 nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
 Punëdhënësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është  
 ndikuar negativisht direkt apo indirekt nga situata e emerg 
 jencës shëndetësore me vendimet e Qeverisë së Kosovës  
 për parandalimin e përhapjes së virusit Covid-19, qoftë  
 duke  dëshmuar që vepron me njërin nga kodet e veprim 
 tarive në aneksin A, të cilave u është ndërprerë puna me  
 urdhëresë të MEPTINIS, duke deklaruar se si kanë ndikuar  
 vendimet e Qeverisë në rënien e të hyrave të tyre, duke  
 dëshmuar vështirësitë financiare përmes librit të arkës,  
 bilancit bankar dhe dëshmi të tjera të ngjashme;  
 I punësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti është i   
 deklaruar si primar në Listën e pagave mujore të   
 punëdhënësit, për muajin shkurt 2020;
 I vetëpunësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti, ka  
 deklaruar me formularin “IS” apo “IL” për periudhën   
 TM1/2020, gjegjësisht tremujorin e parë të vitit 2020. 

8

2. MASA 3b: Për të përfituar mbështetje financiare për subven-
cionimin e qirasë deri në 50% të vlerës së qirasë për ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme për muajin mars dhe prill 2020, tatimpa-
guesit kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Për qëllime të vlerësimit të kritereve për këtë masë, ndër-
marrjet klasifikohen në madhësi sipas numrit të 
punëtorëve;
Për qëllime të zbatimit të kësaj mase, në ndërmarrjet e 
vogla me term juridik hyjnë ndërmarrjet e vogla dhe 
mikro-ndërmarrjet;
Qiramarrësi, përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Qiramarrësi duhet të ngarkojë kontratën e qirasë në mes të 
qiradhënësit dhe qiramarrësit, e cila duhet të jetë e lidhur 
para datës 1 mars 2020;
Qiramarrësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është 
ndikuar negativisht nga situata emergjente direkt apo indi-
rekt me vendimet e Qeverisë rreth gjendjes së emergjencës 
shëndetësore, (ngjashëm si dëshmitë në masën 3 pika a. 
sipër) i cili më pas do të përfitojë subvencionim deri në 50% 
për pagesën e qirasë;
Nga kjo masë nuk mund të përfitojnë qiramarrësit të cilët 
kanë parapaguar qiranë vjetore, vetëm ata që e kanë 
obligimin e qirasë të papaguar për dy muaj që nga fillimi i 
pandemisë;
Thesari në konsultim me ATK duhet të sigurohet që të 
mbajë tatimin në burim prej 9%, në momentin e pagesës së 
këtij subvencioni.

3. MASA 7: Për të përfituar pagesë shtesë në vlerë prej 100 € 
(BRUTO) për punëtorët e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës 
dhe barnatoreve për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit 
kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ata të cilët do të përfitojnë nga kjo masë do të jenë vetëm 
punëtorët që kanë kontakt të drejtpërdrejtë me konsuma-
torin gjatë kryerjes së punëve;
Punëdhënësit të cilët ushtrojnë veprimtaritë si: dyqanet 
ushqimore, furrat e bukës dhe barnatoret, për punëtorët 
sipas pikës së lartshënuar, do t’ju aprovohet kërkesa au-
tomatikisht për kompensim prej 100 € (BRUTO) për të punë-
suarit e evidentuar në ato veprimtari, për periudhën mars 
dhe prill 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
sekondare.

4. MASA 8: Për të përfituar pagesë të asistencës mujore në vlerë 
prej 130 € (NETO) për qytetarët që humbin vendin e tyre te punës 
për shkak të situatës së emergjencës së shëndetit publik, për 
muajin mars, prill dhe maj 2020, tatimpaguesit kanë pasur 
obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ish i punësuari të jetë larguar nga puna si rezultat i rënies së 
aktivitetit të ndërmarrjes për shkak tësituatës së pande-
misë (dëshmohet me dokumentacion), arsyet tjera të 
largimit nuk mbulohen nga kjomasë;
Ish-punëdhënësi përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Ish i punësuari duhet të jetë pjesë e listës së pagave të 
dorëzuar nga punëdhënësi në periudhën shkurt 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
primare.

5. MASA: 14: Për të përfituar mbështetje financiare për shoqëritë 
tregtare dhe punëdhënësit tjerë që regjistrojnë punëtorët me 
kontratë pune së paku njëvjeçare gjatë situatës së emergjencës 
së shëndetit publik, nga 130 € (NETO) për dy muajt pasues pas 
regjistrimit, për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Punëdhënësi dhe i punësuari duhet të kenë të lidhur kon-
tratë punësimi për një periudhë jo më të shkurtër se një (1) 
vit;
Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Kontrata e punësimit duhet të jetë e nënshkruar në muajin 
mars 2020;
Punëdhënësi duhet të deklarojë të punësuarin në listë pag-
esën mujore nga fillimi i kontratës së punësimit;
Personat të cilët përfitojnë nga kjo masë do t’iu paguhen 
kontributet pensionale në emër të punëdhënësit dhe të
punësuarit dhe obligimi tatimor, me qëllim që në fund i 
punësuari të marrë pagën neto prej 130 €.

Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme (të dhëna nga Ministria 
e Financave) dalin në pah 3 probleme:

1. Problemi kryesor me procedurat e përcaktuara është 
përqendrimi i aplikimit në duart e punëdhënësit, gjë që ua 
ka fuqizuar tej mase pozicionin punëdhënësve karshi 
punëtorëve. Në Masën 3a. ky problem ka rrezikuar ta ngrisë 
trysninë e punëdhënësit karshi punëtorëve që ndihmën prej 
170 € nga qeveria (e cila ka mundur të jetë shtesë për 
rrogën e punëtorit në rast që punëdhënësi ka vështirësi 
financiare t’ia kompenzojë pagën e plotë) ta konsiderojë si 
kompenzim të plotë për këta muaj të karantinës. Kështu 
potencialisht dëmtohen punëtorët të cilët përfitojnë pagë 

shumë më të vogël krahasuar me pagën e tyre të 
zakonshme. E njëjta vlenë edhe për Masën 7, e sidomos për 
masën 7. Po ashtu, ky përqëndrim i së drejtës për aplikim te 
punëdhënësi ka mundësi t’i ketë dëmtuar punëtorët që e 
kanë humbur vendin e tyre të punës si pasojë e pandemisë 
e për të cilët punëdhënësi ka mundësi të mos e ketë marrë 
mundin t’i futet procedurave për t’u siguruar 
ish-punëtorëve të tyre kompenzimin prej 130 €, meqë nuk 
sheh asnjë interes në këtë drejtim. Sipas të dhënave zyrtare 
në këtë masë ka më së paku aplikacione (515) për më së 
paku aplikues (1860) me shkallën pakrahasimisht më të 
madhe të kërkesave të refuzuara (55.16).

2. Problem tjetër në këto procedura është reduktimi i vlerë-
simit të shkallës së rrezikshmërisë vetëm për punëtorët që 
kanë kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët (punëtorët 
e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës dhe barnatoreve), 
ndërkohë që punëtorët tjerë nuk kanë pasur të drejtë të 
përfitimit nga kjo masë (Masa 7). Kjo është e padrejtë ndaj 
punëtorëve të këtyre ndërmarrjeve të cilët kryejnë punë 
tjera (që nuk lidhen me kontaktin e drejtpërdrejtë) e të cilët 
i janë ekspozuar po ashtu rrezikut nga infektimi (mbase në 
një shkallë më të ulët). Njëri prej arsyetimeve të zyrtarëve 
qeveritar (të Qeverisë VV-LDK) për këtë masë ka qenë fakti 
që qeveria kishte kërkuar nga këto lloj ndërmarrjesh të 
vazhdojnë me punën edhe gjatë kohës së karantinës për 
shkak të shërbimit vital që ato ofrojnë. Në këtë drejtim SECILI 
punëtorë i këtyre ndërmarrjeve është obiguar të ofrojë këtë 
shërbim. Rrjedhimisht shkuarja në vendin e punës dhe 
kalimi i kohës me persona të tretë (në këtë rast punëtorët 
tjerë të ndërrmarrjes) e ka rrit ekspozimin ndaj rrezilut të 
infektimit edhe për këta punëtorë të cilët nuk kanë pasur 
kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët. Por është trajtim 
i pabarabartë edhe krahasuar me një numër të madh të të 
punësuarëve të sektorit publik të cilët nuk janë kërkuar të 
shkojnë ne vendet e tyre të punës për shkak të rrezikut të 
ekspozimit ndaj virusit Covid-19, e për të cilët kjo mosdalje 
në punë nuk ka pasur kurrfarë efekti negativ financiar.

3. Kriteret e Masës 3b po ashtu përmbajnë trajtim të 
pabarabartë ndaj përfituesve potencial të saj. Ato ndër-
marrje të vogla dhe të mesme të cilat kanë paguar në 
avans qiranë për lokalin e tyre për një vit nuk kanë pasur të 
drejtë të aplikojnë për kompenzimin për pagesë qiraje. Kjo 
është e padrejtë meqë edhe ato biznese, nëse të gjitha rre-
thanat tjera kanë qenë të njëjta, janë dëmtuar në mënyrë të 
njëjtë sikur ato që e paguajnë qiranë për çdo muaj. Kështu 
që ky përjashtim i tyre nga e drejta e kompenzimit të 
gjysmës së kostos së qirasë mujore është arbitrar dhe i
pabarabartë.

RASTET E DHUNËS NË FAMILJE

177 raste të lajmëruara në polici
94 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës së  
      Kosovës - Dhuna në familje
83 raste të tjera
90 të arrestuar
39 të ndaluar
5 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
11 viktima të strehuara
1 rast i cilësuar si i pabazuar

Numri i përgjithshëm i viktimave: 185

Sipas gjinisë: 145 Gra & 40 Burra

Sipas moshës:

          0-18     19-59    60-90
GRA: 6 BURRA: 3     GRA: 128 BURRA: 30      GRA: 11 BURRA: 7

186 raste të lajmëruara në polici
116 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës  
      së Kosovës - Dhuna në familje
70 raste të tjera
77 të arrestuar
37 të ndaluar
4 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
9 viktima të strehuara
2 raste të cilësuara si të pabazuara

Numri i përgjithshëm i viktimave: 186

Sipas gjinisë: 150 Gra & 37 Burra

Sipas moshës:

           0-18          19-59            60-90
GRA: 7 BURRA: 4       GRA: 135 BURRA: 27   GRA: 8 BURRA: 6

Shënim: Numri i viktimave është më i lartë sesa rastet e lajmëruara në polici 
sepse një rast i lajmëruar mund të ketë më shumë viktima brenda të njejtës 
familje.

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të dimrit para pan-
demisë Covid-19:

Dhjetor 2019 - 130 Gra & 38 Burra - Total: 168
Janar 2020 - 124 Gra & 42 Burra - Total: 166
Shkurt 2020 - 126 Gra & 33 Burra - Total: 159

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të izolimit për 
shkak të pandemisë Covid-19:

Mars 2020 - 130 Gra & 44 Burra - Total: 174
Prill 2020 - 126 Gra & 39 Burra - Total: 165
Maj 2020 - 122 Gra & 57 Burra - Total: 179

Shënim: Të dhënat e paraqitura janë të dhëna zyrtare nga Policia e Kosovës.

Ajo çka vërehet në të dhënat statistikore është se pjesa e kon-
siderueshme e rasteve të dhunës në familje janë duke u trajtuar 
në procedurë penale. Kjo është rezultat i kriminalizimit të dhunës 
në familje sipas normativit të ri penal që është kodifikuar me mi-
ratimin dhe hyrjen në fuqi të Kodit Nr. 06/L-074 Penal të Republikës 
së Kosovës. Me dispozitat e reja të këtij akti ligjor, në Nenin 248 
është inkriminuar penalisht si vepër e veçantë penale Dhuna në 
Familje, dhe në këtë dispozitë krahas formës themelore të veprës, 
janë paraparë edhe format e kualifikuara të kësaj vepre të 
veçantë penale. Forma e tillë e sanksionimit ka përkufizuar formën 
e kryerjes së kësaj vepre penale duke mos e kufizuar vetëm në 
dhunë fizike, por duke përfshirë ushtrimin e dhunës përmes pre-
sionit psikik, ekonomik dhe seksual. 

Ofrimi i trajtimit për viktimat e dhunës në familje është gjithmonë 
sfidues, por në gjendjen e tanishme me pandeminë Covid-19 
vetëm sa i komplikon më shumë mundësitë. Viktimat, jo vetëm që 
janë të mbyllura në mjedise të kufizuara me abuzuesit e tyre, por 
rëndesa e gjendjes financiare dhe humbjet e vendeve të punës, 
ka shkaktuar rritje të përdorimit të dhunës ndaj tyre. Tani edhe për 
shkak të gjendjes emergjente, viktimat edhe ashtu me mundësi të 
kufizuara, mund të hezitojnë të lajmërojnë autoritetet duke kon-
sideruar që nuk do të merren parasysh. Dhuna e tillë në Kosovë 
gjërësisht konsiderohet të jetë çështje private brenda familjes, 
shifrat e mësipërme janë vetëm rastet që janë raportuar dhe 
dihet se numri real është shumë më i lartë.

Numri i të infektuarve me Covid-19 ka shënuar rritje të madhe 
gjatë muajve të verës dhe një valë e dytë e rritjes pritet të ndodhë 
edhe gjatë muajve të vjeshtës dhe dimrit. Mund të ndodhemi 
prapë në situatën ku disa komuna mund të hyjnë në karantinë, të 
merren masa të mbylljes etj. Një situatë e tillë nuk duhet të përser-
itet për të kuptuar se edhe numri i rasteve të dhunës në familje do 
të vazhdojë të rritet.

Për shkak të gjendjes së tillë, ne si Institut e konsiderojmë si 
jashtëzakonisht të rëndësishme ndërhyrjen e institucioneve pub-
like dhe shtetërore për të parandaluar dhe luftuar dhunën e tillë. 
Dhuna fizike, seksuale, psikologjike etj. nuk shkakton pasoja vetëm 
të aty-për-atyshme, por edhe afatgjate dhe shumë herë të pak-
thyeshme e siç po dëshmohet shpesh, po rezulton edhe me 
humbje jete.

Qeveria e Kosovës duhet ta hartojë dhe jetësojë planin e veprimit 
për ta luftuar dhunën në familje të kombinuar me nevojat që dalin 
nga pandemia Covid-19. Bazuar në politikat dhe praktikat e 
shteteve të tjera dhe në nevojat që ka Kosova, Instituti “Musine 
Kokalari” jep këto rekomandime:

Krijimin e Fondit emergjent për luftimin e dhunës në familje. 
Ky fond duhet të përdoret për mbulimin e shërbimeve që 
duhet ofruar shteti për viktimat e këtij lloji të dhunës;
Dizajnimi dhe lansimi i fushatës kundër dhunës në familje. 
Kjo fushatë duhet të ketë qëllimin e vetëdijësimit të popul-
latës, si dhe të njoftojë për të gjitha mundësitë që ofrohen 
për viktimat (Jo të gjithë kanë qasje në rrjete sociale apo në 
Internet, njoftimi për numrat me rëndësi mund të bëhet 
edhe me SMS);
Ofrimi i ndihmës juridike falas për viktimat;
Fokusimi në ngritje të kapaciteteve në Qendrat për Punë 
Sociale, duke përfshirë observimin e shërbimeve profesio-
nale të punëtorëve social;
Në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të 
ofrohen trajnime të veçanta përmes Akademisë së
Drejtësisë për trajtimin dhe ndjekjen e veprave të dhunës në 
familje dhe dhunës gjinore, me fokus të veçantë trajtimin e 
viktamave të këtyre veprave penale;
Masat kufizuese të mos vlejnë nëse rrezikohet jeta dhe 
shëndeti i viktimave (viktima të ketë të drejtë të largohet 
nga shtëpia edhe gjatë kohës së ndalesës së qarkullimit 
dhe të mos kenë pasoja juridike);
Ofrimi i ndihmës mjekësore dhe ndihmës psikologjike në 
Qendrat e mjekësisë familjare, spitalet rajonale dhe QKUK;
Trajnimi i personelit mjekësor për idenfitikimin e dhunës në 
familje, për trajtimin e viktimave (jo vetëm trajtim mjekësor 
medicinal, por edhe psikologjik dhe mbështetës) dhe për 
bashkëpunimin adekuat me organet e rendit;
Trajnimi i njësiteve të veçanta në polici për trajtimin e ras-
teve (trajtimin e viktimave dhe abuzuesve);
Bashkëpunim mes organeve qëndrore dhe komunave për 
krijimin e hapësirave të sigurta (në mungesë të strehimor-
eve në shumë komuna, hotelet dhe banesat me qira mund 
të shërbejnë përkohësisht si strehimore);
Ofrimi i ndihmës financiare për viktimat nëse ato detyrohen 
të largohen nga mjedisi familjar për arsye sigurie;
Një pjesë e fondit emergjent për luftimin e dhunës në famil-

je duhet të ndahet per organizatat dhe shoqatat që kuj-
desen për viktimat e dhunës në familje;
Ofrimi i ndihmës psikologjike për t’i trajtuar personat që 
kanë probleme me menaxhimin e stresit dhe që janë po-
tencialisht abuzues ose raste recidive. Duhet ofruar politika 
rehabilituese për personat që kanë ushtruar dhunë, në 
mënyrë që ajo të mos përseritet;
Zbatimi i plotë i ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje;
Organet shtetërore duhet patjetër të mbajnë shënime 
statistikore dhe analitike mbi gjendjen aktuale dhe ta përc-
jellin atë në vazhdimësi. Vetëm nëpërmjet bazës së të 
dhënave mund të bëhen përmirësime në praktikat që zba-
tohen dhe të matet suksesi i masave të ndërmarra.

QERSHOR 2020

KORRIK 2020

79.3%
gra dhe vajza

20.07%
burra dhe djem 

*Nuk ka raste 
të raportuara 
për 



Kriteret e kërkuara për aplikim:

1. MASA 3a: Për të përfituar mbështetje financiare në vlerë prej 170 
€ (NETO) për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t'i përmbushin kriteret si në vijim:

 Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të    
 plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar  
 nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
 Punëdhënësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është  
 ndikuar negativisht direkt apo indirekt nga situata e emerg 
 jencës shëndetësore me vendimet e Qeverisë së Kosovës  
 për parandalimin e përhapjes së virusit Covid-19, qoftë  
 duke  dëshmuar që vepron me njërin nga kodet e veprim 
 tarive në aneksin A, të cilave u është ndërprerë puna me  
 urdhëresë të MEPTINIS, duke deklaruar se si kanë ndikuar  
 vendimet e Qeverisë në rënien e të hyrave të tyre, duke  
 dëshmuar vështirësitë financiare përmes librit të arkës,  
 bilancit bankar dhe dëshmi të tjera të ngjashme;  
 I punësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti është i   
 deklaruar si primar në Listën e pagave mujore të   
 punëdhënësit, për muajin shkurt 2020;
 I vetëpunësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti, ka  
 deklaruar me formularin “IS” apo “IL” për periudhën   
 TM1/2020, gjegjësisht tremujorin e parë të vitit 2020. 
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2. MASA 3b: Për të përfituar mbështetje financiare për subven-
cionimin e qirasë deri në 50% të vlerës së qirasë për ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme për muajin mars dhe prill 2020, tatimpa-
guesit kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Për qëllime të vlerësimit të kritereve për këtë masë, ndër-
marrjet klasifikohen në madhësi sipas numrit të 
punëtorëve;
Për qëllime të zbatimit të kësaj mase, në ndërmarrjet e 
vogla me term juridik hyjnë ndërmarrjet e vogla dhe 
mikro-ndërmarrjet;
Qiramarrësi, përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Qiramarrësi duhet të ngarkojë kontratën e qirasë në mes të 
qiradhënësit dhe qiramarrësit, e cila duhet të jetë e lidhur 
para datës 1 mars 2020;
Qiramarrësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është 
ndikuar negativisht nga situata emergjente direkt apo indi-
rekt me vendimet e Qeverisë rreth gjendjes së emergjencës 
shëndetësore, (ngjashëm si dëshmitë në masën 3 pika a. 
sipër) i cili më pas do të përfitojë subvencionim deri në 50% 
për pagesën e qirasë;
Nga kjo masë nuk mund të përfitojnë qiramarrësit të cilët 
kanë parapaguar qiranë vjetore, vetëm ata që e kanë 
obligimin e qirasë të papaguar për dy muaj që nga fillimi i 
pandemisë;
Thesari në konsultim me ATK duhet të sigurohet që të 
mbajë tatimin në burim prej 9%, në momentin e pagesës së 
këtij subvencioni.

3. MASA 7: Për të përfituar pagesë shtesë në vlerë prej 100 € 
(BRUTO) për punëtorët e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës 
dhe barnatoreve për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit 
kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ata të cilët do të përfitojnë nga kjo masë do të jenë vetëm 
punëtorët që kanë kontakt të drejtpërdrejtë me konsuma-
torin gjatë kryerjes së punëve;
Punëdhënësit të cilët ushtrojnë veprimtaritë si: dyqanet 
ushqimore, furrat e bukës dhe barnatoret, për punëtorët 
sipas pikës së lartshënuar, do t’ju aprovohet kërkesa au-
tomatikisht për kompensim prej 100 € (BRUTO) për të punë-
suarit e evidentuar në ato veprimtari, për periudhën mars 
dhe prill 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
sekondare.

4. MASA 8: Për të përfituar pagesë të asistencës mujore në vlerë 
prej 130 € (NETO) për qytetarët që humbin vendin e tyre te punës 
për shkak të situatës së emergjencës së shëndetit publik, për 
muajin mars, prill dhe maj 2020, tatimpaguesit kanë pasur 
obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ish i punësuari të jetë larguar nga puna si rezultat i rënies së 
aktivitetit të ndërmarrjes për shkak tësituatës së pande-
misë (dëshmohet me dokumentacion), arsyet tjera të 
largimit nuk mbulohen nga kjomasë;
Ish-punëdhënësi përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Ish i punësuari duhet të jetë pjesë e listës së pagave të 
dorëzuar nga punëdhënësi në periudhën shkurt 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
primare.

5. MASA: 14: Për të përfituar mbështetje financiare për shoqëritë 
tregtare dhe punëdhënësit tjerë që regjistrojnë punëtorët me 
kontratë pune së paku njëvjeçare gjatë situatës së emergjencës 
së shëndetit publik, nga 130 € (NETO) për dy muajt pasues pas 
regjistrimit, për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Punëdhënësi dhe i punësuari duhet të kenë të lidhur kon-
tratë punësimi për një periudhë jo më të shkurtër se një (1) 
vit;
Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Kontrata e punësimit duhet të jetë e nënshkruar në muajin 
mars 2020;
Punëdhënësi duhet të deklarojë të punësuarin në listë pag-
esën mujore nga fillimi i kontratës së punësimit;
Personat të cilët përfitojnë nga kjo masë do t’iu paguhen 
kontributet pensionale në emër të punëdhënësit dhe të
punësuarit dhe obligimi tatimor, me qëllim që në fund i 
punësuari të marrë pagën neto prej 130 €.

Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme (të dhëna nga Ministria 
e Financave) dalin në pah 3 probleme:

1. Problemi kryesor me procedurat e përcaktuara është 
përqendrimi i aplikimit në duart e punëdhënësit, gjë që ua 
ka fuqizuar tej mase pozicionin punëdhënësve karshi 
punëtorëve. Në Masën 3a. ky problem ka rrezikuar ta ngrisë 
trysninë e punëdhënësit karshi punëtorëve që ndihmën prej 
170 € nga qeveria (e cila ka mundur të jetë shtesë për 
rrogën e punëtorit në rast që punëdhënësi ka vështirësi 
financiare t’ia kompenzojë pagën e plotë) ta konsiderojë si 
kompenzim të plotë për këta muaj të karantinës. Kështu 
potencialisht dëmtohen punëtorët të cilët përfitojnë pagë 

shumë më të vogël krahasuar me pagën e tyre të 
zakonshme. E njëjta vlenë edhe për Masën 7, e sidomos për 
masën 7. Po ashtu, ky përqëndrim i së drejtës për aplikim te 
punëdhënësi ka mundësi t’i ketë dëmtuar punëtorët që e 
kanë humbur vendin e tyre të punës si pasojë e pandemisë 
e për të cilët punëdhënësi ka mundësi të mos e ketë marrë 
mundin t’i futet procedurave për t’u siguruar 
ish-punëtorëve të tyre kompenzimin prej 130 €, meqë nuk 
sheh asnjë interes në këtë drejtim. Sipas të dhënave zyrtare 
në këtë masë ka më së paku aplikacione (515) për më së 
paku aplikues (1860) me shkallën pakrahasimisht më të 
madhe të kërkesave të refuzuara (55.16).

2. Problem tjetër në këto procedura është reduktimi i vlerë-
simit të shkallës së rrezikshmërisë vetëm për punëtorët që 
kanë kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët (punëtorët 
e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës dhe barnatoreve), 
ndërkohë që punëtorët tjerë nuk kanë pasur të drejtë të 
përfitimit nga kjo masë (Masa 7). Kjo është e padrejtë ndaj 
punëtorëve të këtyre ndërmarrjeve të cilët kryejnë punë 
tjera (që nuk lidhen me kontaktin e drejtpërdrejtë) e të cilët 
i janë ekspozuar po ashtu rrezikut nga infektimi (mbase në 
një shkallë më të ulët). Njëri prej arsyetimeve të zyrtarëve 
qeveritar (të Qeverisë VV-LDK) për këtë masë ka qenë fakti 
që qeveria kishte kërkuar nga këto lloj ndërmarrjesh të 
vazhdojnë me punën edhe gjatë kohës së karantinës për 
shkak të shërbimit vital që ato ofrojnë. Në këtë drejtim SECILI 
punëtorë i këtyre ndërmarrjeve është obiguar të ofrojë këtë 
shërbim. Rrjedhimisht shkuarja në vendin e punës dhe 
kalimi i kohës me persona të tretë (në këtë rast punëtorët 
tjerë të ndërrmarrjes) e ka rrit ekspozimin ndaj rrezilut të 
infektimit edhe për këta punëtorë të cilët nuk kanë pasur 
kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët. Por është trajtim 
i pabarabartë edhe krahasuar me një numër të madh të të 
punësuarëve të sektorit publik të cilët nuk janë kërkuar të 
shkojnë ne vendet e tyre të punës për shkak të rrezikut të 
ekspozimit ndaj virusit Covid-19, e për të cilët kjo mosdalje 
në punë nuk ka pasur kurrfarë efekti negativ financiar.

3. Kriteret e Masës 3b po ashtu përmbajnë trajtim të 
pabarabartë ndaj përfituesve potencial të saj. Ato ndër-
marrje të vogla dhe të mesme të cilat kanë paguar në 
avans qiranë për lokalin e tyre për një vit nuk kanë pasur të 
drejtë të aplikojnë për kompenzimin për pagesë qiraje. Kjo 
është e padrejtë meqë edhe ato biznese, nëse të gjitha rre-
thanat tjera kanë qenë të njëjta, janë dëmtuar në mënyrë të 
njëjtë sikur ato që e paguajnë qiranë për çdo muaj. Kështu 
që ky përjashtim i tyre nga e drejta e kompenzimit të 
gjysmës së kostos së qirasë mujore është arbitrar dhe i
pabarabartë.

177 raste të lajmëruara në polici
94 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës së  
      Kosovës - Dhuna në familje
83 raste të tjera
90 të arrestuar
39 të ndaluar
5 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
11 viktima të strehuara
1 rast i cilësuar si i pabazuar

Numri i përgjithshëm i viktimave: 185

Sipas gjinisë: 145 Gra & 40 Burra

Sipas moshës:

          0-18     19-59    60-90
GRA: 6 BURRA: 3     GRA: 128 BURRA: 30      GRA: 11 BURRA: 7

186 raste të lajmëruara në polici
116 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës  
      së Kosovës - Dhuna në familje
70 raste të tjera
77 të arrestuar
37 të ndaluar
4 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
9 viktima të strehuara
2 raste të cilësuara si të pabazuara

Numri i përgjithshëm i viktimave: 186

Sipas gjinisë: 150 Gra & 37 Burra

Sipas moshës:

           0-18          19-59            60-90
GRA: 7 BURRA: 4       GRA: 135 BURRA: 27   GRA: 8 BURRA: 6

Shënim: Numri i viktimave është më i lartë sesa rastet e lajmëruara në polici 
sepse një rast i lajmëruar mund të ketë më shumë viktima brenda të njejtës 
familje.

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të dimrit para pan-
demisë Covid-19:

Dhjetor 2019 - 130 Gra & 38 Burra - Total: 168
Janar 2020 - 124 Gra & 42 Burra - Total: 166
Shkurt 2020 - 126 Gra & 33 Burra - Total: 159

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të izolimit për 
shkak të pandemisë Covid-19:

Mars 2020 - 130 Gra & 44 Burra - Total: 174
Prill 2020 - 126 Gra & 39 Burra - Total: 165
Maj 2020 - 122 Gra & 57 Burra - Total: 179

Shënim: Të dhënat e paraqitura janë të dhëna zyrtare nga Policia e Kosovës.

Ajo çka vërehet në të dhënat statistikore është se pjesa e kon-
siderueshme e rasteve të dhunës në familje janë duke u trajtuar 
në procedurë penale. Kjo është rezultat i kriminalizimit të dhunës 
në familje sipas normativit të ri penal që është kodifikuar me mi-
ratimin dhe hyrjen në fuqi të Kodit Nr. 06/L-074 Penal të Republikës 
së Kosovës. Me dispozitat e reja të këtij akti ligjor, në Nenin 248 
është inkriminuar penalisht si vepër e veçantë penale Dhuna në 
Familje, dhe në këtë dispozitë krahas formës themelore të veprës, 
janë paraparë edhe format e kualifikuara të kësaj vepre të 
veçantë penale. Forma e tillë e sanksionimit ka përkufizuar formën 
e kryerjes së kësaj vepre penale duke mos e kufizuar vetëm në 
dhunë fizike, por duke përfshirë ushtrimin e dhunës përmes pre-
sionit psikik, ekonomik dhe seksual. 

Ofrimi i trajtimit për viktimat e dhunës në familje është gjithmonë 
sfidues, por në gjendjen e tanishme me pandeminë Covid-19 
vetëm sa i komplikon më shumë mundësitë. Viktimat, jo vetëm që 
janë të mbyllura në mjedise të kufizuara me abuzuesit e tyre, por 
rëndesa e gjendjes financiare dhe humbjet e vendeve të punës, 
ka shkaktuar rritje të përdorimit të dhunës ndaj tyre. Tani edhe për 
shkak të gjendjes emergjente, viktimat edhe ashtu me mundësi të 
kufizuara, mund të hezitojnë të lajmërojnë autoritetet duke kon-
sideruar që nuk do të merren parasysh. Dhuna e tillë në Kosovë 
gjërësisht konsiderohet të jetë çështje private brenda familjes, 
shifrat e mësipërme janë vetëm rastet që janë raportuar dhe 
dihet se numri real është shumë më i lartë.

Numri i të infektuarve me Covid-19 ka shënuar rritje të madhe 
gjatë muajve të verës dhe një valë e dytë e rritjes pritet të ndodhë 
edhe gjatë muajve të vjeshtës dhe dimrit. Mund të ndodhemi 
prapë në situatën ku disa komuna mund të hyjnë në karantinë, të 
merren masa të mbylljes etj. Një situatë e tillë nuk duhet të përser-
itet për të kuptuar se edhe numri i rasteve të dhunës në familje do 
të vazhdojë të rritet.

Për shkak të gjendjes së tillë, ne si Institut e konsiderojmë si 
jashtëzakonisht të rëndësishme ndërhyrjen e institucioneve pub-
like dhe shtetërore për të parandaluar dhe luftuar dhunën e tillë. 
Dhuna fizike, seksuale, psikologjike etj. nuk shkakton pasoja vetëm 
të aty-për-atyshme, por edhe afatgjate dhe shumë herë të pak-
thyeshme e siç po dëshmohet shpesh, po rezulton edhe me 
humbje jete.

Qeveria e Kosovës duhet ta hartojë dhe jetësojë planin e veprimit 
për ta luftuar dhunën në familje të kombinuar me nevojat që dalin 
nga pandemia Covid-19. Bazuar në politikat dhe praktikat e 
shteteve të tjera dhe në nevojat që ka Kosova, Instituti “Musine 
Kokalari” jep këto rekomandime:

Krijimin e Fondit emergjent për luftimin e dhunës në familje. 
Ky fond duhet të përdoret për mbulimin e shërbimeve që 
duhet ofruar shteti për viktimat e këtij lloji të dhunës;
Dizajnimi dhe lansimi i fushatës kundër dhunës në familje. 
Kjo fushatë duhet të ketë qëllimin e vetëdijësimit të popul-
latës, si dhe të njoftojë për të gjitha mundësitë që ofrohen 
për viktimat (Jo të gjithë kanë qasje në rrjete sociale apo në 
Internet, njoftimi për numrat me rëndësi mund të bëhet 
edhe me SMS);
Ofrimi i ndihmës juridike falas për viktimat;
Fokusimi në ngritje të kapaciteteve në Qendrat për Punë 
Sociale, duke përfshirë observimin e shërbimeve profesio-
nale të punëtorëve social;
Në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të 
ofrohen trajnime të veçanta përmes Akademisë së
Drejtësisë për trajtimin dhe ndjekjen e veprave të dhunës në 
familje dhe dhunës gjinore, me fokus të veçantë trajtimin e 
viktamave të këtyre veprave penale;
Masat kufizuese të mos vlejnë nëse rrezikohet jeta dhe 
shëndeti i viktimave (viktima të ketë të drejtë të largohet 
nga shtëpia edhe gjatë kohës së ndalesës së qarkullimit 
dhe të mos kenë pasoja juridike);
Ofrimi i ndihmës mjekësore dhe ndihmës psikologjike në 
Qendrat e mjekësisë familjare, spitalet rajonale dhe QKUK;
Trajnimi i personelit mjekësor për idenfitikimin e dhunës në 
familje, për trajtimin e viktimave (jo vetëm trajtim mjekësor 
medicinal, por edhe psikologjik dhe mbështetës) dhe për 
bashkëpunimin adekuat me organet e rendit;
Trajnimi i njësiteve të veçanta në polici për trajtimin e ras-
teve (trajtimin e viktimave dhe abuzuesve);
Bashkëpunim mes organeve qëndrore dhe komunave për 
krijimin e hapësirave të sigurta (në mungesë të strehimor-
eve në shumë komuna, hotelet dhe banesat me qira mund 
të shërbejnë përkohësisht si strehimore);
Ofrimi i ndihmës financiare për viktimat nëse ato detyrohen 
të largohen nga mjedisi familjar për arsye sigurie;
Një pjesë e fondit emergjent për luftimin e dhunës në famil-

je duhet të ndahet per organizatat dhe shoqatat që kuj-
desen për viktimat e dhunës në familje;
Ofrimi i ndihmës psikologjike për t’i trajtuar personat që 
kanë probleme me menaxhimin e stresit dhe që janë po-
tencialisht abuzues ose raste recidive. Duhet ofruar politika 
rehabilituese për personat që kanë ushtruar dhunë, në 
mënyrë që ajo të mos përseritet;
Zbatimi i plotë i ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje;
Organet shtetërore duhet patjetër të mbajnë shënime 
statistikore dhe analitike mbi gjendjen aktuale dhe ta përc-
jellin atë në vazhdimësi. Vetëm nëpërmjet bazës së të 
dhënave mund të bëhen përmirësime në praktikat që zba-
tohen dhe të matet suksesi i masave të ndërmarra.



Kriteret e kërkuara për aplikim:

1. MASA 3a: Për të përfituar mbështetje financiare në vlerë prej 170 
€ (NETO) për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t'i përmbushin kriteret si në vijim:

 Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të    
 plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar  
 nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
 Punëdhënësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është  
 ndikuar negativisht direkt apo indirekt nga situata e emerg 
 jencës shëndetësore me vendimet e Qeverisë së Kosovës  
 për parandalimin e përhapjes së virusit Covid-19, qoftë  
 duke  dëshmuar që vepron me njërin nga kodet e veprim 
 tarive në aneksin A, të cilave u është ndërprerë puna me  
 urdhëresë të MEPTINIS, duke deklaruar se si kanë ndikuar  
 vendimet e Qeverisë në rënien e të hyrave të tyre, duke  
 dëshmuar vështirësitë financiare përmes librit të arkës,  
 bilancit bankar dhe dëshmi të tjera të ngjashme;  
 I punësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti është i   
 deklaruar si primar në Listën e pagave mujore të   
 punëdhënësit, për muajin shkurt 2020;
 I vetëpunësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti, ka  
 deklaruar me formularin “IS” apo “IL” për periudhën   
 TM1/2020, gjegjësisht tremujorin e parë të vitit 2020. 
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2. MASA 3b: Për të përfituar mbështetje financiare për subven-
cionimin e qirasë deri në 50% të vlerës së qirasë për ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme për muajin mars dhe prill 2020, tatimpa-
guesit kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Për qëllime të vlerësimit të kritereve për këtë masë, ndër-
marrjet klasifikohen në madhësi sipas numrit të 
punëtorëve;
Për qëllime të zbatimit të kësaj mase, në ndërmarrjet e 
vogla me term juridik hyjnë ndërmarrjet e vogla dhe 
mikro-ndërmarrjet;
Qiramarrësi, përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Qiramarrësi duhet të ngarkojë kontratën e qirasë në mes të 
qiradhënësit dhe qiramarrësit, e cila duhet të jetë e lidhur 
para datës 1 mars 2020;
Qiramarrësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është 
ndikuar negativisht nga situata emergjente direkt apo indi-
rekt me vendimet e Qeverisë rreth gjendjes së emergjencës 
shëndetësore, (ngjashëm si dëshmitë në masën 3 pika a. 
sipër) i cili më pas do të përfitojë subvencionim deri në 50% 
për pagesën e qirasë;
Nga kjo masë nuk mund të përfitojnë qiramarrësit të cilët 
kanë parapaguar qiranë vjetore, vetëm ata që e kanë 
obligimin e qirasë të papaguar për dy muaj që nga fillimi i 
pandemisë;
Thesari në konsultim me ATK duhet të sigurohet që të 
mbajë tatimin në burim prej 9%, në momentin e pagesës së 
këtij subvencioni.

3. MASA 7: Për të përfituar pagesë shtesë në vlerë prej 100 € 
(BRUTO) për punëtorët e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës 
dhe barnatoreve për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit 
kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ata të cilët do të përfitojnë nga kjo masë do të jenë vetëm 
punëtorët që kanë kontakt të drejtpërdrejtë me konsuma-
torin gjatë kryerjes së punëve;
Punëdhënësit të cilët ushtrojnë veprimtaritë si: dyqanet 
ushqimore, furrat e bukës dhe barnatoret, për punëtorët 
sipas pikës së lartshënuar, do t’ju aprovohet kërkesa au-
tomatikisht për kompensim prej 100 € (BRUTO) për të punë-
suarit e evidentuar në ato veprimtari, për periudhën mars 
dhe prill 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
sekondare.

4. MASA 8: Për të përfituar pagesë të asistencës mujore në vlerë 
prej 130 € (NETO) për qytetarët që humbin vendin e tyre te punës 
për shkak të situatës së emergjencës së shëndetit publik, për 
muajin mars, prill dhe maj 2020, tatimpaguesit kanë pasur 
obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ish i punësuari të jetë larguar nga puna si rezultat i rënies së 
aktivitetit të ndërmarrjes për shkak tësituatës së pande-
misë (dëshmohet me dokumentacion), arsyet tjera të 
largimit nuk mbulohen nga kjomasë;
Ish-punëdhënësi përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Ish i punësuari duhet të jetë pjesë e listës së pagave të 
dorëzuar nga punëdhënësi në periudhën shkurt 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
primare.

5. MASA: 14: Për të përfituar mbështetje financiare për shoqëritë 
tregtare dhe punëdhënësit tjerë që regjistrojnë punëtorët me 
kontratë pune së paku njëvjeçare gjatë situatës së emergjencës 
së shëndetit publik, nga 130 € (NETO) për dy muajt pasues pas 
regjistrimit, për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Punëdhënësi dhe i punësuari duhet të kenë të lidhur kon-
tratë punësimi për një periudhë jo më të shkurtër se një (1) 
vit;
Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Kontrata e punësimit duhet të jetë e nënshkruar në muajin 
mars 2020;
Punëdhënësi duhet të deklarojë të punësuarin në listë pag-
esën mujore nga fillimi i kontratës së punësimit;
Personat të cilët përfitojnë nga kjo masë do t’iu paguhen 
kontributet pensionale në emër të punëdhënësit dhe të
punësuarit dhe obligimi tatimor, me qëllim që në fund i 
punësuari të marrë pagën neto prej 130 €.

Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme (të dhëna nga Ministria 
e Financave) dalin në pah 3 probleme:

1. Problemi kryesor me procedurat e përcaktuara është 
përqendrimi i aplikimit në duart e punëdhënësit, gjë që ua 
ka fuqizuar tej mase pozicionin punëdhënësve karshi 
punëtorëve. Në Masën 3a. ky problem ka rrezikuar ta ngrisë 
trysninë e punëdhënësit karshi punëtorëve që ndihmën prej 
170 € nga qeveria (e cila ka mundur të jetë shtesë për 
rrogën e punëtorit në rast që punëdhënësi ka vështirësi 
financiare t’ia kompenzojë pagën e plotë) ta konsiderojë si 
kompenzim të plotë për këta muaj të karantinës. Kështu 
potencialisht dëmtohen punëtorët të cilët përfitojnë pagë 

shumë më të vogël krahasuar me pagën e tyre të 
zakonshme. E njëjta vlenë edhe për Masën 7, e sidomos për 
masën 7. Po ashtu, ky përqëndrim i së drejtës për aplikim te 
punëdhënësi ka mundësi t’i ketë dëmtuar punëtorët që e 
kanë humbur vendin e tyre të punës si pasojë e pandemisë 
e për të cilët punëdhënësi ka mundësi të mos e ketë marrë 
mundin t’i futet procedurave për t’u siguruar 
ish-punëtorëve të tyre kompenzimin prej 130 €, meqë nuk 
sheh asnjë interes në këtë drejtim. Sipas të dhënave zyrtare 
në këtë masë ka më së paku aplikacione (515) për më së 
paku aplikues (1860) me shkallën pakrahasimisht më të 
madhe të kërkesave të refuzuara (55.16).

2. Problem tjetër në këto procedura është reduktimi i vlerë-
simit të shkallës së rrezikshmërisë vetëm për punëtorët që 
kanë kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët (punëtorët 
e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës dhe barnatoreve), 
ndërkohë që punëtorët tjerë nuk kanë pasur të drejtë të 
përfitimit nga kjo masë (Masa 7). Kjo është e padrejtë ndaj 
punëtorëve të këtyre ndërmarrjeve të cilët kryejnë punë 
tjera (që nuk lidhen me kontaktin e drejtpërdrejtë) e të cilët 
i janë ekspozuar po ashtu rrezikut nga infektimi (mbase në 
një shkallë më të ulët). Njëri prej arsyetimeve të zyrtarëve 
qeveritar (të Qeverisë VV-LDK) për këtë masë ka qenë fakti 
që qeveria kishte kërkuar nga këto lloj ndërmarrjesh të 
vazhdojnë me punën edhe gjatë kohës së karantinës për 
shkak të shërbimit vital që ato ofrojnë. Në këtë drejtim SECILI 
punëtorë i këtyre ndërmarrjeve është obiguar të ofrojë këtë 
shërbim. Rrjedhimisht shkuarja në vendin e punës dhe 
kalimi i kohës me persona të tretë (në këtë rast punëtorët 
tjerë të ndërrmarrjes) e ka rrit ekspozimin ndaj rrezilut të 
infektimit edhe për këta punëtorë të cilët nuk kanë pasur 
kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët. Por është trajtim 
i pabarabartë edhe krahasuar me një numër të madh të të 
punësuarëve të sektorit publik të cilët nuk janë kërkuar të 
shkojnë ne vendet e tyre të punës për shkak të rrezikut të 
ekspozimit ndaj virusit Covid-19, e për të cilët kjo mosdalje 
në punë nuk ka pasur kurrfarë efekti negativ financiar.

3. Kriteret e Masës 3b po ashtu përmbajnë trajtim të 
pabarabartë ndaj përfituesve potencial të saj. Ato ndër-
marrje të vogla dhe të mesme të cilat kanë paguar në 
avans qiranë për lokalin e tyre për një vit nuk kanë pasur të 
drejtë të aplikojnë për kompenzimin për pagesë qiraje. Kjo 
është e padrejtë meqë edhe ato biznese, nëse të gjitha rre-
thanat tjera kanë qenë të njëjta, janë dëmtuar në mënyrë të 
njëjtë sikur ato që e paguajnë qiranë për çdo muaj. Kështu 
që ky përjashtim i tyre nga e drejta e kompenzimit të 
gjysmës së kostos së qirasë mujore është arbitrar dhe i
pabarabartë.

177 raste të lajmëruara në polici
94 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës së  
      Kosovës - Dhuna në familje
83 raste të tjera
90 të arrestuar
39 të ndaluar
5 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
11 viktima të strehuara
1 rast i cilësuar si i pabazuar

Numri i përgjithshëm i viktimave: 185

Sipas gjinisë: 145 Gra & 40 Burra

Sipas moshës:

          0-18     19-59    60-90
GRA: 6 BURRA: 3     GRA: 128 BURRA: 30      GRA: 11 BURRA: 7

186 raste të lajmëruara në polici
116 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës  
      së Kosovës - Dhuna në familje
70 raste të tjera
77 të arrestuar
37 të ndaluar
4 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
9 viktima të strehuara
2 raste të cilësuara si të pabazuara

Numri i përgjithshëm i viktimave: 186

Sipas gjinisë: 150 Gra & 37 Burra

Sipas moshës:

           0-18          19-59            60-90
GRA: 7 BURRA: 4       GRA: 135 BURRA: 27   GRA: 8 BURRA: 6

Shënim: Numri i viktimave është më i lartë sesa rastet e lajmëruara në polici 
sepse një rast i lajmëruar mund të ketë më shumë viktima brenda të njejtës 
familje.

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të dimrit para pan-
demisë Covid-19:

Dhjetor 2019 - 130 Gra & 38 Burra - Total: 168
Janar 2020 - 124 Gra & 42 Burra - Total: 166
Shkurt 2020 - 126 Gra & 33 Burra - Total: 159

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të izolimit për 
shkak të pandemisë Covid-19:

Mars 2020 - 130 Gra & 44 Burra - Total: 174
Prill 2020 - 126 Gra & 39 Burra - Total: 165
Maj 2020 - 122 Gra & 57 Burra - Total: 179

Shënim: Të dhënat e paraqitura janë të dhëna zyrtare nga Policia e Kosovës.

Ajo çka vërehet në të dhënat statistikore është se pjesa e kon-
siderueshme e rasteve të dhunës në familje janë duke u trajtuar 
në procedurë penale. Kjo është rezultat i kriminalizimit të dhunës 
në familje sipas normativit të ri penal që është kodifikuar me mi-
ratimin dhe hyrjen në fuqi të Kodit Nr. 06/L-074 Penal të Republikës 
së Kosovës. Me dispozitat e reja të këtij akti ligjor, në Nenin 248 
është inkriminuar penalisht si vepër e veçantë penale Dhuna në 
Familje, dhe në këtë dispozitë krahas formës themelore të veprës, 
janë paraparë edhe format e kualifikuara të kësaj vepre të 
veçantë penale. Forma e tillë e sanksionimit ka përkufizuar formën 
e kryerjes së kësaj vepre penale duke mos e kufizuar vetëm në 
dhunë fizike, por duke përfshirë ushtrimin e dhunës përmes pre-
sionit psikik, ekonomik dhe seksual. 

Ofrimi i trajtimit për viktimat e dhunës në familje është gjithmonë 
sfidues, por në gjendjen e tanishme me pandeminë Covid-19 
vetëm sa i komplikon më shumë mundësitë. Viktimat, jo vetëm që 
janë të mbyllura në mjedise të kufizuara me abuzuesit e tyre, por 
rëndesa e gjendjes financiare dhe humbjet e vendeve të punës, 
ka shkaktuar rritje të përdorimit të dhunës ndaj tyre. Tani edhe për 
shkak të gjendjes emergjente, viktimat edhe ashtu me mundësi të 
kufizuara, mund të hezitojnë të lajmërojnë autoritetet duke kon-
sideruar që nuk do të merren parasysh. Dhuna e tillë në Kosovë 
gjërësisht konsiderohet të jetë çështje private brenda familjes, 
shifrat e mësipërme janë vetëm rastet që janë raportuar dhe 
dihet se numri real është shumë më i lartë.

Numri i të infektuarve me Covid-19 ka shënuar rritje të madhe 
gjatë muajve të verës dhe një valë e dytë e rritjes pritet të ndodhë 
edhe gjatë muajve të vjeshtës dhe dimrit. Mund të ndodhemi 
prapë në situatën ku disa komuna mund të hyjnë në karantinë, të 
merren masa të mbylljes etj. Një situatë e tillë nuk duhet të përser-
itet për të kuptuar se edhe numri i rasteve të dhunës në familje do 
të vazhdojë të rritet.

Për shkak të gjendjes së tillë, ne si Institut e konsiderojmë si 
jashtëzakonisht të rëndësishme ndërhyrjen e institucioneve pub-
like dhe shtetërore për të parandaluar dhe luftuar dhunën e tillë. 
Dhuna fizike, seksuale, psikologjike etj. nuk shkakton pasoja vetëm 
të aty-për-atyshme, por edhe afatgjate dhe shumë herë të pak-
thyeshme e siç po dëshmohet shpesh, po rezulton edhe me 
humbje jete.

Qeveria e Kosovës duhet ta hartojë dhe jetësojë planin e veprimit 
për ta luftuar dhunën në familje të kombinuar me nevojat që dalin 
nga pandemia Covid-19. Bazuar në politikat dhe praktikat e 
shteteve të tjera dhe në nevojat që ka Kosova, Instituti “Musine 
Kokalari” jep këto rekomandime:

Krijimin e Fondit emergjent për luftimin e dhunës në familje. 
Ky fond duhet të përdoret për mbulimin e shërbimeve që 
duhet ofruar shteti për viktimat e këtij lloji të dhunës;
Dizajnimi dhe lansimi i fushatës kundër dhunës në familje. 
Kjo fushatë duhet të ketë qëllimin e vetëdijësimit të popul-
latës, si dhe të njoftojë për të gjitha mundësitë që ofrohen 
për viktimat (Jo të gjithë kanë qasje në rrjete sociale apo në 
Internet, njoftimi për numrat me rëndësi mund të bëhet 
edhe me SMS);
Ofrimi i ndihmës juridike falas për viktimat;
Fokusimi në ngritje të kapaciteteve në Qendrat për Punë 
Sociale, duke përfshirë observimin e shërbimeve profesio-
nale të punëtorëve social;
Në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të 
ofrohen trajnime të veçanta përmes Akademisë së
Drejtësisë për trajtimin dhe ndjekjen e veprave të dhunës në 
familje dhe dhunës gjinore, me fokus të veçantë trajtimin e 
viktamave të këtyre veprave penale;
Masat kufizuese të mos vlejnë nëse rrezikohet jeta dhe 
shëndeti i viktimave (viktima të ketë të drejtë të largohet 
nga shtëpia edhe gjatë kohës së ndalesës së qarkullimit 
dhe të mos kenë pasoja juridike);
Ofrimi i ndihmës mjekësore dhe ndihmës psikologjike në 
Qendrat e mjekësisë familjare, spitalet rajonale dhe QKUK;
Trajnimi i personelit mjekësor për idenfitikimin e dhunës në 
familje, për trajtimin e viktimave (jo vetëm trajtim mjekësor 
medicinal, por edhe psikologjik dhe mbështetës) dhe për 
bashkëpunimin adekuat me organet e rendit;
Trajnimi i njësiteve të veçanta në polici për trajtimin e ras-
teve (trajtimin e viktimave dhe abuzuesve);
Bashkëpunim mes organeve qëndrore dhe komunave për 
krijimin e hapësirave të sigurta (në mungesë të strehimor-
eve në shumë komuna, hotelet dhe banesat me qira mund 
të shërbejnë përkohësisht si strehimore);
Ofrimi i ndihmës financiare për viktimat nëse ato detyrohen 
të largohen nga mjedisi familjar për arsye sigurie;
Një pjesë e fondit emergjent për luftimin e dhunës në famil-

je duhet të ndahet per organizatat dhe shoqatat që kuj-
desen për viktimat e dhunës në familje;
Ofrimi i ndihmës psikologjike për t’i trajtuar personat që 
kanë probleme me menaxhimin e stresit dhe që janë po-
tencialisht abuzues ose raste recidive. Duhet ofruar politika 
rehabilituese për personat që kanë ushtruar dhunë, në 
mënyrë që ajo të mos përseritet;
Zbatimi i plotë i ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje;
Organet shtetërore duhet patjetër të mbajnë shënime 
statistikore dhe analitike mbi gjendjen aktuale dhe ta përc-
jellin atë në vazhdimësi. Vetëm nëpërmjet bazës së të 
dhënave mund të bëhen përmirësime në praktikat që zba-
tohen dhe të matet suksesi i masave të ndërmarra.



Kriteret e kërkuara për aplikim:

1. MASA 3a: Për të përfituar mbështetje financiare në vlerë prej 170 
€ (NETO) për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t'i përmbushin kriteret si në vijim:

 Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të    
 plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar  
 nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
 Punëdhënësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është  
 ndikuar negativisht direkt apo indirekt nga situata e emerg 
 jencës shëndetësore me vendimet e Qeverisë së Kosovës  
 për parandalimin e përhapjes së virusit Covid-19, qoftë  
 duke  dëshmuar që vepron me njërin nga kodet e veprim 
 tarive në aneksin A, të cilave u është ndërprerë puna me  
 urdhëresë të MEPTINIS, duke deklaruar se si kanë ndikuar  
 vendimet e Qeverisë në rënien e të hyrave të tyre, duke  
 dëshmuar vështirësitë financiare përmes librit të arkës,  
 bilancit bankar dhe dëshmi të tjera të ngjashme;  
 I punësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti është i   
 deklaruar si primar në Listën e pagave mujore të   
 punëdhënësit, për muajin shkurt 2020;
 I vetëpunësuari mund të përfitojë vetëm nëse i njëjti, ka  
 deklaruar me formularin “IS” apo “IL” për periudhën   
 TM1/2020, gjegjësisht tremujorin e parë të vitit 2020. 

Insituti për Politika Sociale “Musine Kokalari”
Rr. "B", Residio 5, Hyrja B, Nr.15  10 000 Prishtinë

Republika e Kosovës
info@musineinstitute.org 
www.musineinstitute.org

www.facebook.com/musineinstitute11

Ky projekt është financuar nga European Endowment for Democracy

2. MASA 3b: Për të përfituar mbështetje financiare për subven-
cionimin e qirasë deri në 50% të vlerës së qirasë për ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme për muajin mars dhe prill 2020, tatimpa-
guesit kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Për qëllime të vlerësimit të kritereve për këtë masë, ndër-
marrjet klasifikohen në madhësi sipas numrit të 
punëtorëve;
Për qëllime të zbatimit të kësaj mase, në ndërmarrjet e 
vogla me term juridik hyjnë ndërmarrjet e vogla dhe 
mikro-ndërmarrjet;
Qiramarrësi, përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Qiramarrësi duhet të ngarkojë kontratën e qirasë në mes të 
qiradhënësit dhe qiramarrësit, e cila duhet të jetë e lidhur 
para datës 1 mars 2020;
Qiramarrësi duhet të dëshmojë që veprimtaria e tij është 
ndikuar negativisht nga situata emergjente direkt apo indi-
rekt me vendimet e Qeverisë rreth gjendjes së emergjencës 
shëndetësore, (ngjashëm si dëshmitë në masën 3 pika a. 
sipër) i cili më pas do të përfitojë subvencionim deri në 50% 
për pagesën e qirasë;
Nga kjo masë nuk mund të përfitojnë qiramarrësit të cilët 
kanë parapaguar qiranë vjetore, vetëm ata që e kanë 
obligimin e qirasë të papaguar për dy muaj që nga fillimi i 
pandemisë;
Thesari në konsultim me ATK duhet të sigurohet që të 
mbajë tatimin në burim prej 9%, në momentin e pagesës së 
këtij subvencioni.

3. MASA 7: Për të përfituar pagesë shtesë në vlerë prej 100 € 
(BRUTO) për punëtorët e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës 
dhe barnatoreve për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit 
kanë pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ata të cilët do të përfitojnë nga kjo masë do të jenë vetëm 
punëtorët që kanë kontakt të drejtpërdrejtë me konsuma-
torin gjatë kryerjes së punëve;
Punëdhënësit të cilët ushtrojnë veprimtaritë si: dyqanet 
ushqimore, furrat e bukës dhe barnatoret, për punëtorët 
sipas pikës së lartshënuar, do t’ju aprovohet kërkesa au-
tomatikisht për kompensim prej 100 € (BRUTO) për të punë-
suarit e evidentuar në ato veprimtari, për periudhën mars 
dhe prill 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
sekondare.

4. MASA 8: Për të përfituar pagesë të asistencës mujore në vlerë 
prej 130 € (NETO) për qytetarët që humbin vendin e tyre te punës 
për shkak të situatës së emergjencës së shëndetit publik, për 
muajin mars, prill dhe maj 2020, tatimpaguesit kanë pasur 
obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Ish i punësuari të jetë larguar nga puna si rezultat i rënies së 
aktivitetit të ndërmarrjes për shkak tësituatës së pande-
misë (dëshmohet me dokumentacion), arsyet tjera të 
largimit nuk mbulohen nga kjomasë;
Ish-punëdhënësi përmes sistemit elektronik EDI duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Ish i punësuari duhet të jetë pjesë e listës së pagave të 
dorëzuar nga punëdhënësi në periudhën shkurt 2020;
Kjo pagë për qëllime të tatimit do të konsiderohet si pagë 
primare.

5. MASA: 14: Për të përfituar mbështetje financiare për shoqëritë 
tregtare dhe punëdhënësit tjerë që regjistrojnë punëtorët me 
kontratë pune së paku njëvjeçare gjatë situatës së emergjencës 
së shëndetit publik, nga 130 € (NETO) për dy muajt pasues pas 
regjistrimit, për muajin mars dhe prill 2020, tatimpaguesit kanë 
pasur obligim t’i përmbushin kriteret si në vijim:

Punëdhënësi dhe i punësuari duhet të kenë të lidhur kon-
tratë punësimi për një periudhë jo më të shkurtër se një (1) 
vit;
Punëdhënësi, përmes sistemit elektronik EDI, duhet të 
plotësojë dhe ngarkojë formularin dhe listën e dizajnuar 
nga ATK, më së largu deri më 15 maj 2020;
Kontrata e punësimit duhet të jetë e nënshkruar në muajin 
mars 2020;
Punëdhënësi duhet të deklarojë të punësuarin në listë pag-
esën mujore nga fillimi i kontratës së punësimit;
Personat të cilët përfitojnë nga kjo masë do t’iu paguhen 
kontributet pensionale në emër të punëdhënësit dhe të
punësuarit dhe obligimi tatimor, me qëllim që në fund i 
punësuari të marrë pagën neto prej 130 €.

Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme (të dhëna nga Ministria 
e Financave) dalin në pah 3 probleme:

1. Problemi kryesor me procedurat e përcaktuara është 
përqendrimi i aplikimit në duart e punëdhënësit, gjë që ua 
ka fuqizuar tej mase pozicionin punëdhënësve karshi 
punëtorëve. Në Masën 3a. ky problem ka rrezikuar ta ngrisë 
trysninë e punëdhënësit karshi punëtorëve që ndihmën prej 
170 € nga qeveria (e cila ka mundur të jetë shtesë për 
rrogën e punëtorit në rast që punëdhënësi ka vështirësi 
financiare t’ia kompenzojë pagën e plotë) ta konsiderojë si 
kompenzim të plotë për këta muaj të karantinës. Kështu 
potencialisht dëmtohen punëtorët të cilët përfitojnë pagë 

shumë më të vogël krahasuar me pagën e tyre të 
zakonshme. E njëjta vlenë edhe për Masën 7, e sidomos për 
masën 7. Po ashtu, ky përqëndrim i së drejtës për aplikim te 
punëdhënësi ka mundësi t’i ketë dëmtuar punëtorët që e 
kanë humbur vendin e tyre të punës si pasojë e pandemisë 
e për të cilët punëdhënësi ka mundësi të mos e ketë marrë 
mundin t’i futet procedurave për t’u siguruar 
ish-punëtorëve të tyre kompenzimin prej 130 €, meqë nuk 
sheh asnjë interes në këtë drejtim. Sipas të dhënave zyrtare 
në këtë masë ka më së paku aplikacione (515) për më së 
paku aplikues (1860) me shkallën pakrahasimisht më të 
madhe të kërkesave të refuzuara (55.16).

2. Problem tjetër në këto procedura është reduktimi i vlerë-
simit të shkallës së rrezikshmërisë vetëm për punëtorët që 
kanë kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët (punëtorët 
e dyqaneve ushqimore, furrave të bukës dhe barnatoreve), 
ndërkohë që punëtorët tjerë nuk kanë pasur të drejtë të 
përfitimit nga kjo masë (Masa 7). Kjo është e padrejtë ndaj 
punëtorëve të këtyre ndërmarrjeve të cilët kryejnë punë 
tjera (që nuk lidhen me kontaktin e drejtpërdrejtë) e të cilët 
i janë ekspozuar po ashtu rrezikut nga infektimi (mbase në 
një shkallë më të ulët). Njëri prej arsyetimeve të zyrtarëve 
qeveritar (të Qeverisë VV-LDK) për këtë masë ka qenë fakti 
që qeveria kishte kërkuar nga këto lloj ndërmarrjesh të 
vazhdojnë me punën edhe gjatë kohës së karantinës për 
shkak të shërbimit vital që ato ofrojnë. Në këtë drejtim SECILI 
punëtorë i këtyre ndërmarrjeve është obiguar të ofrojë këtë 
shërbim. Rrjedhimisht shkuarja në vendin e punës dhe 
kalimi i kohës me persona të tretë (në këtë rast punëtorët 
tjerë të ndërrmarrjes) e ka rrit ekspozimin ndaj rrezilut të 
infektimit edhe për këta punëtorë të cilët nuk kanë pasur 
kontakt të drejtpërdrejt me konsumatorët. Por është trajtim 
i pabarabartë edhe krahasuar me një numër të madh të të 
punësuarëve të sektorit publik të cilët nuk janë kërkuar të 
shkojnë ne vendet e tyre të punës për shkak të rrezikut të 
ekspozimit ndaj virusit Covid-19, e për të cilët kjo mosdalje 
në punë nuk ka pasur kurrfarë efekti negativ financiar.

3. Kriteret e Masës 3b po ashtu përmbajnë trajtim të 
pabarabartë ndaj përfituesve potencial të saj. Ato ndër-
marrje të vogla dhe të mesme të cilat kanë paguar në 
avans qiranë për lokalin e tyre për një vit nuk kanë pasur të 
drejtë të aplikojnë për kompenzimin për pagesë qiraje. Kjo 
është e padrejtë meqë edhe ato biznese, nëse të gjitha rre-
thanat tjera kanë qenë të njëjta, janë dëmtuar në mënyrë të 
njëjtë sikur ato që e paguajnë qiranë për çdo muaj. Kështu 
që ky përjashtim i tyre nga e drejta e kompenzimit të 
gjysmës së kostos së qirasë mujore është arbitrar dhe i
pabarabartë.

177 raste të lajmëruara në polici
94 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës së  
      Kosovës - Dhuna në familje
83 raste të tjera
90 të arrestuar
39 të ndaluar
5 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
11 viktima të strehuara
1 rast i cilësuar si i pabazuar

Numri i përgjithshëm i viktimave: 185

Sipas gjinisë: 145 Gra & 40 Burra

Sipas moshës:

          0-18     19-59    60-90
GRA: 6 BURRA: 3     GRA: 128 BURRA: 30      GRA: 11 BURRA: 7

186 raste të lajmëruara në polici
116 raste sipas nenit 248 të Kodit Penal nr. 06/L074  të Republikës  
      së Kosovës - Dhuna në familje
70 raste të tjera
77 të arrestuar
37 të ndaluar
4 urdhëresa mbrojtëse nga gjykatat
9 viktima të strehuara
2 raste të cilësuara si të pabazuara

Numri i përgjithshëm i viktimave: 186

Sipas gjinisë: 150 Gra & 37 Burra

Sipas moshës:

           0-18          19-59            60-90
GRA: 7 BURRA: 4       GRA: 135 BURRA: 27   GRA: 8 BURRA: 6

Shënim: Numri i viktimave është më i lartë sesa rastet e lajmëruara në polici 
sepse një rast i lajmëruar mund të ketë më shumë viktima brenda të njejtës 
familje.

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të dimrit para pan-
demisë Covid-19:

Dhjetor 2019 - 130 Gra & 38 Burra - Total: 168
Janar 2020 - 124 Gra & 42 Burra - Total: 166
Shkurt 2020 - 126 Gra & 33 Burra - Total: 159

Të dhëna mbi dhunën në familje gjatë muajve të izolimit për 
shkak të pandemisë Covid-19:

Mars 2020 - 130 Gra & 44 Burra - Total: 174
Prill 2020 - 126 Gra & 39 Burra - Total: 165
Maj 2020 - 122 Gra & 57 Burra - Total: 179

Shënim: Të dhënat e paraqitura janë të dhëna zyrtare nga Policia e Kosovës.

Ajo çka vërehet në të dhënat statistikore është se pjesa e kon-
siderueshme e rasteve të dhunës në familje janë duke u trajtuar 
në procedurë penale. Kjo është rezultat i kriminalizimit të dhunës 
në familje sipas normativit të ri penal që është kodifikuar me mi-
ratimin dhe hyrjen në fuqi të Kodit Nr. 06/L-074 Penal të Republikës 
së Kosovës. Me dispozitat e reja të këtij akti ligjor, në Nenin 248 
është inkriminuar penalisht si vepër e veçantë penale Dhuna në 
Familje, dhe në këtë dispozitë krahas formës themelore të veprës, 
janë paraparë edhe format e kualifikuara të kësaj vepre të 
veçantë penale. Forma e tillë e sanksionimit ka përkufizuar formën 
e kryerjes së kësaj vepre penale duke mos e kufizuar vetëm në 
dhunë fizike, por duke përfshirë ushtrimin e dhunës përmes pre-
sionit psikik, ekonomik dhe seksual. 

Ofrimi i trajtimit për viktimat e dhunës në familje është gjithmonë 
sfidues, por në gjendjen e tanishme me pandeminë Covid-19 
vetëm sa i komplikon më shumë mundësitë. Viktimat, jo vetëm që 
janë të mbyllura në mjedise të kufizuara me abuzuesit e tyre, por 
rëndesa e gjendjes financiare dhe humbjet e vendeve të punës, 
ka shkaktuar rritje të përdorimit të dhunës ndaj tyre. Tani edhe për 
shkak të gjendjes emergjente, viktimat edhe ashtu me mundësi të 
kufizuara, mund të hezitojnë të lajmërojnë autoritetet duke kon-
sideruar që nuk do të merren parasysh. Dhuna e tillë në Kosovë 
gjërësisht konsiderohet të jetë çështje private brenda familjes, 
shifrat e mësipërme janë vetëm rastet që janë raportuar dhe 
dihet se numri real është shumë më i lartë.

Numri i të infektuarve me Covid-19 ka shënuar rritje të madhe 
gjatë muajve të verës dhe një valë e dytë e rritjes pritet të ndodhë 
edhe gjatë muajve të vjeshtës dhe dimrit. Mund të ndodhemi 
prapë në situatën ku disa komuna mund të hyjnë në karantinë, të 
merren masa të mbylljes etj. Një situatë e tillë nuk duhet të përser-
itet për të kuptuar se edhe numri i rasteve të dhunës në familje do 
të vazhdojë të rritet.

Për shkak të gjendjes së tillë, ne si Institut e konsiderojmë si 
jashtëzakonisht të rëndësishme ndërhyrjen e institucioneve pub-
like dhe shtetërore për të parandaluar dhe luftuar dhunën e tillë. 
Dhuna fizike, seksuale, psikologjike etj. nuk shkakton pasoja vetëm 
të aty-për-atyshme, por edhe afatgjate dhe shumë herë të pak-
thyeshme e siç po dëshmohet shpesh, po rezulton edhe me 
humbje jete.

Qeveria e Kosovës duhet ta hartojë dhe jetësojë planin e veprimit 
për ta luftuar dhunën në familje të kombinuar me nevojat që dalin 
nga pandemia Covid-19. Bazuar në politikat dhe praktikat e 
shteteve të tjera dhe në nevojat që ka Kosova, Instituti “Musine 
Kokalari” jep këto rekomandime:

Krijimin e Fondit emergjent për luftimin e dhunës në familje. 
Ky fond duhet të përdoret për mbulimin e shërbimeve që 
duhet ofruar shteti për viktimat e këtij lloji të dhunës;
Dizajnimi dhe lansimi i fushatës kundër dhunës në familje. 
Kjo fushatë duhet të ketë qëllimin e vetëdijësimit të popul-
latës, si dhe të njoftojë për të gjitha mundësitë që ofrohen 
për viktimat (Jo të gjithë kanë qasje në rrjete sociale apo në 
Internet, njoftimi për numrat me rëndësi mund të bëhet 
edhe me SMS);
Ofrimi i ndihmës juridike falas për viktimat;
Fokusimi në ngritje të kapaciteteve në Qendrat për Punë 
Sociale, duke përfshirë observimin e shërbimeve profesio-
nale të punëtorëve social;
Në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të 
ofrohen trajnime të veçanta përmes Akademisë së
Drejtësisë për trajtimin dhe ndjekjen e veprave të dhunës në 
familje dhe dhunës gjinore, me fokus të veçantë trajtimin e 
viktamave të këtyre veprave penale;
Masat kufizuese të mos vlejnë nëse rrezikohet jeta dhe 
shëndeti i viktimave (viktima të ketë të drejtë të largohet 
nga shtëpia edhe gjatë kohës së ndalesës së qarkullimit 
dhe të mos kenë pasoja juridike);
Ofrimi i ndihmës mjekësore dhe ndihmës psikologjike në 
Qendrat e mjekësisë familjare, spitalet rajonale dhe QKUK;
Trajnimi i personelit mjekësor për idenfitikimin e dhunës në 
familje, për trajtimin e viktimave (jo vetëm trajtim mjekësor 
medicinal, por edhe psikologjik dhe mbështetës) dhe për 
bashkëpunimin adekuat me organet e rendit;
Trajnimi i njësiteve të veçanta në polici për trajtimin e ras-
teve (trajtimin e viktimave dhe abuzuesve);
Bashkëpunim mes organeve qëndrore dhe komunave për 
krijimin e hapësirave të sigurta (në mungesë të strehimor-
eve në shumë komuna, hotelet dhe banesat me qira mund 
të shërbejnë përkohësisht si strehimore);
Ofrimi i ndihmës financiare për viktimat nëse ato detyrohen 
të largohen nga mjedisi familjar për arsye sigurie;
Një pjesë e fondit emergjent për luftimin e dhunës në famil-

je duhet të ndahet per organizatat dhe shoqatat që kuj-
desen për viktimat e dhunës në familje;
Ofrimi i ndihmës psikologjike për t’i trajtuar personat që 
kanë probleme me menaxhimin e stresit dhe që janë po-
tencialisht abuzues ose raste recidive. Duhet ofruar politika 
rehabilituese për personat që kanë ushtruar dhunë, në 
mënyrë që ajo të mos përseritet;
Zbatimi i plotë i ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje;
Organet shtetërore duhet patjetër të mbajnë shënime 
statistikore dhe analitike mbi gjendjen aktuale dhe ta përc-
jellin atë në vazhdimësi. Vetëm nëpërmjet bazës së të 
dhënave mund të bëhen përmirësime në praktikat që zba-
tohen dhe të matet suksesi i masave të ndërmarra.


