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BULETINI 
për planifikim të familjes



Të nderuar deputete/të Parlamentit të Republikës 

së Maqedonisë, 

Së pari Ju urojmë për zgjedhjen dhe ju 

dëshirojmë punë të suksesshme gjatë viteve të 

ardhshme. HERA më shumë se dymbëdhjetë vjet 

punon në avancimin e shëndetit seksual dhe 

riprodhues dhe i kushton vëmendje të veçantë 

planikimit të familjes dhe nevojave sociale dhe 

shëndetësore të grupeve të qytetarëve në nevojë 

dhe të margjinalizuara.

Ky është viti i tretë me radhë që e botojmë 

Buletinin për planikim të familjes. Në buletin 

ofrojmë analiza eksperte të ligjeve dhe politikave 

me rëndësi  për të drejtat seksuale dhe 

riprodhuese, barazinë gjinore dhe mirëqenien 

sociale. Si deputetë Ju mund të bëni shumë për 

shëndetin dhe të drejtat sociale të prindërve të 

ardhshëm, familjeve, femrave, grupeve të 

margjinalizuara të qytetarëve dhe fëmijëve. 

Shpresojmë se informatat në buletin do t'ju 

ndihmojnë t'i thellojmë njohuritë tuaja, do t'ju 

nxitin për veprime të ardhshme gjatë miratimit të 

l i g j e v e ,  p o r  e d h e  d o  t ' j u  m u n d ë s o j n ë 

monitorimin më të mirë të zbatimit të ligjeve dhe 

politikave shtetërore nga aspekti i të drejtave për 

shëndet seksual dhe riprodhues, barazinë gjinore 

dhe planikimin e familjes.

Në këtë numër janë përfshirë analiza të tre ligjeve 

të rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave të 

njeriut të grave dhe grupeve të margjinalizuara. E 

përmendim nevojën për ndryshime të Ligjit për 

ndërprerjen e shtatzënisë dhe kthimin e të 

drejtave të cilat femrat në Maqedoni i kanë tuar 

para dyzet viteve. Flasim për sdat me të cilat 

“Ne dëshirojmë një botë ku ekziston respektimi universal i 
të drejtave të njeriut dhe dinjitetit njerëzor, sundimi i të 

drejtës, drejtësia, barazia dhe jo diskriminimi. Botë në të 
cilën të gjitha gratë dhe vajzat e gëzojnë barazinë e plotë 

gjinore dhe ku të gjitha pengesat juridike, sociale dhe 
ekonomike për fuqizimin e tyre në shoqëri janë eliminuar. 
Botë inkluzive e drejtë, e barabartë, tolerante, e hapur dhe 

sociale, në të cilën nevojat e njerëzve në nevojë janë 
plotësuar”

Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable 
Development, 25 – 27 September New York UN Summit

ballafaqohet zbatimi i ligjit për parandalimin, 

pengimin dhe mbrojtjen nga dhuna familjare, 

veçanërisht për mbrojtjen e pakoordinuar të 

viktimave të dhunës familjare. Më tutje e 

përmendim nevojën për mbrojtje të theksuar nga 

diskriminimi i personave LGBTI në ligjin për 

pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi të 

miratuar në vitin 1999, si dhe rëndësinë nga 

pavarësia e Komisionit për mbrojtje nga 

diskriminimi. Në fund, gjendet analiza e Kodit 

penal dhe e theksojmë nevojën nga ndryshimi i 

nenit 205, me të cilin qytetarët lehtë mund të 

ngarkohen si kryes të veprës penale, për shkak të 

ekspozimit ndaj ndonjë infektim ose sëmundje e 

caktuar. Mendojmë se më shumë vëmendje 

duhet t'i kushtohet parandalimit të infektimeve 

seksualisht të transmetueshme dhe mbështetjes 

së bashkësive të margjinalizuara, të cilat u 

gjendën të parat në goditje nga shpjegimi 

tekstual i këtij neni në vitin 2008. 

Shpresojmë se do të keni kënaqësi gjatë leximit të 

numrit më të ri të Buletinit për planikim të 

familjes. Mendimet dhe komentet tuaja janë të 

mirëseardhura. Na shkruani në hera@hera.org.mk 

dhe na ndiqni në facebook.com/hera.macedonia. 

Sinqerisht,

Bojan Jovanovski, drejtor ekzekutiv  

Hyrje
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udhëzimeve të OSHB, ligjdhënësi 

maqedonas e obligon mjekun që 

të informojë vetëm për 

“përparësitë nga shtatzënia” dhe 

për “rreziqet nga zbatimi ose 

moszbatimi i ndërprerjes së 

shtatzënisë”. Në të vërtetë, një 

shtatzëni a sjell përparësi ose 

rreziqe është çështje e çdo gruaje 

dhe varet nga pozita e saj 

personale, emocionale, sociale, 

kulturore në moment konkret 

dhe prej këtu çfarëdo këshillimi i 

obligueshëm dhe i anshëm është 

ndërhyrje në privatësinë e gruas 

dhe në kundërshtim me nenin 11 

dhe nenin 18 nga Kushtetuta e 

Republikës së Maqedonisë. 

Me vendosjen e periudhës së 

obligueshme të pritjes pas 

këshillimit të kryer, rritet edhe 

stresi emocionale gruaja e 

përjeton në situatë kur 

ballafaqohet me ndërprerjen e 

shtatzënisë. Bile edhe kur bartë 

frytë të vdekur si rezultat i abortit 

spontan, mjekët nën kërcënim 

nga dënimet e larta të parapara 

në Ligjin për ndërprerjen e 

shtatzënisë, presin të kaloje 

periudha e obliguar prej 3 ditëve, 

në vend që menjëherë ta heqin 

frytin i cili drejtpërdrejtë e 

rrezikon jetën e gruas.

Kërkesa, këshillimi i obligueshëm 

i anshëm dhe periudha e 

obligueshme e pritjes janë masat 

me të cilat kuzohen të drejtat e 

garantuara me Kushtetutë të 

femrës. Në Republikën e 

Maqedonisë, femrat janë qytetare 

të barabarta dhe çdo orvatje e 

shtetit të ndikojë mbi vendimet e 

tyre, ta refuzojë ose ta miratojë 

gëzimin e të drejtave të tyre ose 

t'u imponoje tre ditë të 

obligueshme që të mendojnë nëse 

dëshirojnë ra shfrytëzojnë të 

drejtën e garantuar me 

Kushtetutë, do të thotë 

kërcënimi i integritetit dhe 

dinjitetit të tyre si 

karakteristikë themelore e 

njeriut. Nuk ekzistojnë të dhëna 

empirike se barrierat ligjore kanë 

çfarëdo efekti mbi rritjen e 

natalitetit, ndërsa nga ana tjetër, 

hulumtimet tregojnë se 

kufizimet ligjore në mënyrë 

dramatike ndikojnë mbi 

qasjen e femrës deri te 
1 aborti i sigurt. Zgjidhja e 

komplikimeve të shkaktuara nga 

kryerja e abortit të pasigurte 

krijojnë ngarkesë plotësuese 

gjegjësisht shpenzim për shtetin, 

si nga aspekti shëndetësor ashtu 

edhe nga ai social.

kuzime, të cilat seriozisht e 

uzurpojnë dhe e kthejnë prapa të 

drejtën e zgjedhjes së lirë të 

gruas.

Parashikimi i procedurës ligjore 

për miratimin e ndërprerjes së 

shtatzënisë, e cila është caktuar të 

llojë me parashtrimin e 

kërkesës me shkrim, paraqet 

përzierje të shtetit në të 

drejtën e zgjedhjes së lirë të 

gruas gjatë vendimit për linden 

e fëmijëve, që është e garantuar 

me nenin 41 alineja 1 nga 

Kushtetuta e RM. Pasi që 

parashtrohet kërkesa, lihet 

hapësirë që e njëjta të mos 

miratohet dhe në këtë mënyrë 

drejtpërdrejtë shkelen të drejtat 

kushtetuese. Po ashtu, duke 

pasur parasysh se realizimi i të 

drejtës për ndërprerjen e 

shtatzënisë është e lidhur me 

qarkullimin e kohës (dhjetë javë 

nga mbarësimi), komplikimi 

administrativ gjatë realizimit të 

drejtës mund ta pamundësojë 

tërësisht realizimin e tij dhe 

mund të ndikojë negativisht mbi 

shëndetin dhe jetën e gruas.

Obligimi i caktuar ligjor i mjekut 

ta këshillojë gruas shtatzënë i 

jep karakter obligues në vetë 

Beteja për të drejtat të cilat 
i kishin gjyshet tona

këshillimin duke e vendosur si 

kusht për timin e të drejtës për 

ndërprerjen e shtatzënisë. 

Sistemi juridik i Maqedonisë nuk 

e njeh këshillimin e obligueshëm 

dhe i njëjti është në 

kundërshtim me Ligjin për 

mbrojtjen e të drejtave të 

pacientëve, si lex generalis, i cili 

parasheh se pacienti ka të drejtë, 

me deklaratë me shkrim, të 

refuzojë pranimin e informatës 

për natyrën e gjendjes së vet 

shëndetësore dhe rezultatin e 

pritur te intervenimeve të 

propozuara ose të ndërmarra 

mjekësore. 

Gjithashtu, Organizata 

Shëndetësore Botërore u bën 

thirrje shteteve që të sigurojnë që 

vendimi i grave të cilat kërkojnë 

abort, të respektohet pa iu 

nënshtruar këshillimit të 

obligueshëm. Nëse gruaja 

dëshiron t'i nënshtrohet 

këshillimit, OSHB thekson se kjo 

duhet të jetë vullnetare, e 

besueshme dhe e pa 

obligueshme. Këshillimi duhet 

të jetë në atë mënyrë që ta 

lehtësojë zgjedhjen, ta respektojë 

dinjitetin e gruas dhe është e 

ndjeshme për nevojat dhe 

perspektivat e saja. Përkundër 

E drejta e gruas që lirisht dhe 

pavarësisht të vendos për abortin 

në shoqërinë tonë paraqet vlerë 

tradicionale në rregullimin 

kushtetues. Kjo e drejtë në 

legjislacionin maqedonas ka 

traditë më shumë se 40 vjet, pasi 

që për herë të parë është 

garantuar me Ligjin për 

ndërprerjen e shtatzënisë nga viti 

1972, e pastaj edhe me 

Kushtetutën e parë të 

Maqedonisë së pavarur. Në vitin 

2013, me procedurë të shkurtuar, 

u votua dhe u miratua Ligji i ri 

për ndërprerjen e shtatzënisë, i 

cili është në kundërshtim me 

Kushtetutën e RM, Ligjin për 

mbrojtjen e të drejtave të 

pacientëve, Ligjin për pengimin 

dhe mbrojtjen nga diskriminimi 

dhe Ligjin për mbrojtje 

shëndetësore, ndërsa në të 

njëjtën kohë edhe në 

kundërshtim me Udhëzimet për 

abort të sigurt të Organizatës 

Shëndetësore Botërore, si dhe 

dispozitat e Konventës 

ndërkombëtare për eliminimin e 

të gjitha formave të diskriminimit 

mbi gruan. Me këtë ligj, 

ligjdhënësi e hedh poshtë të 

gjithë pjekurinë e arritur të 

vlerave të cilat sistemi juridik 

maqedonas i mbron dhe vendosi 

1. WHO Safe Abortion: Technical and policy 
guidance for health systems
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70
914/1/9789241548434_eng.pdf?ua=1

REKOMANDIME

Ÿ  Të hiqen dispozitat 

restriktive (veçanërisht 

neni 6, por edhe dispozitat 

tjera me të cilat 

vështirësohet procedura) 

nga Ligji për ndërprerjen e 

shtatzënisë;

Ÿ Të fillojë procesi 

transparent për 

miratimin e ligjit të ri me 

procedurë të rregullt, me 

pjesëmarrje të ekspertëve 

dhe shoqatave, që do të 

jetë në pajtim me 

mjekësinë e bazuar në 

dëshmi (rekomandime 

nga OSHB) dhe 

rregullativat 

ndërkombëtare.
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e njeh këshillimin e obligueshëm 

dhe i njëjti është në 

kundërshtim me Ligjin për 

mbrojtjen e të drejtave të 

pacientëve, si lex generalis, i cili 

parasheh se pacienti ka të drejtë, 

me deklaratë me shkrim, të 

refuzojë pranimin e informatës 

për natyrën e gjendjes së vet 

shëndetësore dhe rezultatin e 

pritur te intervenimeve të 

propozuara ose të ndërmarra 

mjekësore. 

Gjithashtu, Organizata 

Shëndetësore Botërore u bën 

thirrje shteteve që të sigurojnë që 

vendimi i grave të cilat kërkojnë 

abort, të respektohet pa iu 

nënshtruar këshillimit të 

obligueshëm. Nëse gruaja 

dëshiron t'i nënshtrohet 

këshillimit, OSHB thekson se kjo 

duhet të jetë vullnetare, e 

besueshme dhe e pa 

obligueshme. Këshillimi duhet 

të jetë në atë mënyrë që ta 

lehtësojë zgjedhjen, ta respektojë 

dinjitetin e gruas dhe është e 

ndjeshme për nevojat dhe 
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E drejta e gruas që lirisht dhe 
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tradicionale në rregullimin 

kushtetues. Kjo e drejtë në 

legjislacionin maqedonas ka 

traditë më shumë se 40 vjet, pasi 

që për herë të parë është 

garantuar me Ligjin për 

ndërprerjen e shtatzënisë nga viti 

1972, e pastaj edhe me 

Kushtetutën e parë të 

Maqedonisë së pavarur. Në vitin 

2013, me procedurë të shkurtuar, 

u votua dhe u miratua Ligji i ri 

për ndërprerjen e shtatzënisë, i 

cili është në kundërshtim me 

Kushtetutën e RM, Ligjin për 

mbrojtjen e të drejtave të 

pacientëve, Ligjin për pengimin 

dhe mbrojtjen nga diskriminimi 

dhe Ligjin për mbrojtje 

shëndetësore, ndërsa në të 

njëjtën kohë edhe në 

kundërshtim me Udhëzimet për 

abort të sigurt të Organizatës 
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vlerave të cilat sistemi juridik 

maqedonas i mbron dhe vendosi 

1. WHO Safe Abortion: Technical and policy 
guidance for health systems
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70
914/1/9789241548434_eng.pdf?ua=1

REKOMANDIME

Ÿ  Të hiqen dispozitat 

restriktive (veçanërisht 

neni 6, por edhe dispozitat 

tjera me të cilat 

vështirësohet procedura) 

nga Ligji për ndërprerjen e 

shtatzënisë;

Ÿ Të fillojë procesi 

transparent për 

miratimin e ligjit të ri me 

procedurë të rregullt, me 

pjesëmarrje të ekspertëve 

dhe shoqatave, që do të 

jetë në pajtim me 

mjekësinë e bazuar në 

dëshmi (rekomandime 

nga OSHB) dhe 

rregullativat 

ndërkombëtare.
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Vetë Ligji për pengimin dhe 

mbrojtjen nga diskriminimi, që nga 

vetë miratimi i tij në vitin 2010 

hasi në kritika nga ana e ekspertëve 

dhe organizatave qytetare, ndërsa 

më tutje me llimin e 

implementimit u panë mangësitë 

dhe nevoja nga përmirësimi i 

tekstit. Njëherë Ligji e parasheh 

edhe kornizën institucionale me të 

cilën u themelua Komisioni për 

mbrojtje nga diskriminimi (KMD). 

Me qëllim të përmirësimit nga 

diskriminimi gjithsesi nevojitet ligj 

i mirë i cili u mundëson 

praktikuesve pa pengesa dhe 

kuzime ta shfrytëzojnë dhe 

komentojnë, por nevojiten edhe 

institucione të pavarura të cilat e 

kanë ekspertizën e nevojshme. 

Një nga vërejtjet kryesore ndaj 

LPMD është edhe kërkesa 

themelore politike e LGBT 

bashkësisë – inkorporomi i 

orientimit seksual dhe 

identiteti gjinor (në tekstin e 

mëtejshëm: OSIGJ) si 

karakteristika të mbrojtura në 

nenin 3 nga LPMD. Kërkesa është 

pothuaj modeste dhe nuk ka 

kurrfarë pasoja juridike, pasi që 

neni 3 ka klauzolë të hapur dhe 

përveç numërimit taksativ të 

bazave të diskriminimit e mbron 

edhe çdo bazë tjetër të paraparë me 

ligj ose marrëveshje 

ndërkombëtare. Por, inkorporomi i 

OSIGJ do të kontribuojë drejt 

njohjes juridike të LGBT 

bashkësisë, motivimi i 

bashkësisë të paraqesë 

diskriminim dhe do të thotë 

shprehja e vullnetit të qartë 

politik për mbrojtjen e saj. 

Republika e Maqedonisë është 

obliguar para institucioneve 

ndërkombëtare ta mbroje nga 

diskriminimi LGBT bashkësinë dhe 

të punojë në avancimin e të 

drejtave të njeriut, e kështu shtimi 

i OSIGJ si baza për diskriminim do 

të thotë përgjigje, edhe pse e 

vonuar, të këtyre obligimeve.  

Komisioni Evropian në raportet e 

tyre për Maqedoninë, rregullisht e 

shënon mungesën e OSIGJ, ndërsa 

Komiteti për të drejtat e njeriut në 
4Pasqyrën periodike universale  dhe 

Komiteti për të drejta ekonomike, 

sociale dhe kulturore, në 
5shqyrtimet përfundimtare  qartë 

kërkuan nga Maqedonia ta 

inkorporojë orientimin seksual dhe 

identitetin gjinor në LPMD. Po 

ashtu, inkorporomi i OSIGJ në 

nenin 2 do të thotë harmonizimi i 

LPMD si lex generalis me ligjet 

tjera sektoriale të cilat e përfshijnë 

këtë bazë (Ligji për marrëdhënie 

pune, Ligji për arsim të lartë, Ligji 

për shëndetësi publike, Ligji për 

familje etj.) 

Njohja ligjore e LGBT bashkësisë 
dhe garantimi i pavarësisë së 
Komisionit për mbrojtje nga 
diskriminimi

Këto pika kritike e theksojnë 

nevojën nga përgatitja e raportit 

gjithëpërfshirës për funksionimin e 

deritanishëm të LPPBDHF dhe 

rishqyrtimi i tij në përputhje me të 

dhënat e tuara. Njëkohësisht 

nevojitet fuqizimi i gjithë sistemit 

të mbrojtjes së viktimave të dhunës 

familjare, për shkak se miratimi i 

kornizës adekuate ligjore vetë nuk 

mund të sjellë deri te ndryshim 

nëse sistemi i përgjithshëm i 

mbrojtjes nuk ndryshohet.

REKOMANDIME

Ÿ Ratifikimi i Konventës së 

Stambollit ose Konventa e 

Këshillit të Evropës për 

parandalimin dhe luftën 

kundër dhunës mbi femrën 

dhe dhunës familjare dhe 

mbikëqyrja e implementimit 

të saj 

Ÿ Organizimi i diskutimit në 

kuvend për nevojat nga 

ndryshimet e ,ligjit, por edhe 

për nevojat e sistemit të 

përgjithshëm për mbrojtje 

nga dhuna familjare bashkë 

me ekspertë dhe shoqata të 

qytetarëve dhe fillimi i 

procedurës për aplikimin e 

tyre dhe miratimin e buxhetit 

adekuat i cili do ta 

mundësojë implementimin.

Implementimi inkosekuent dhe 
mbrojtja e pakoordinuar e viktimave 
të dhunës familjar

Me miratimin e Ligjit për 

parandalim, pengim dhe mbrojtja 

nga dhuna familjare, u vendos baza 

juridike, me të cilën duhej të 

garantohet mbrojtja më ekase e 

viktimave nga dhuna familjare. 

Por, megjithatë miratimi i ligjit nuk 

solli ndryshim thelbësor në 

sistemin e mbrojtjes, ndërsa 

mungesa e koordinuar e 

institucioneve kontribuoi drejt 

mosfunksionimit edhe të vetë ligjit 

në pjesën më të madhe. Konventa e 

Stambollit, e cila duhej të 

kontribuojë drejt rritjes së 

standardeve gjatë mbrojtjes nga 

dhuna familjare, akoma nuk është 

ratikuar, edhe pse është 

nënshkruar para 5 viteve. 

Vërejtjet e përgjithshme ndaj këtij 

ligji kanë të bëjnë me aplikimin 

joadekuat në praktikë nga ana e 

institucioneve, si dhe mospasja e 

buxhetit i cili në mënyrë adekuate 

do t'u përgjigjet nevojave dhe do të 

kontribuojë për implementimin e 

ligjit.  

2
Rastet e femicideve  gjatë 

periudhës së kaluar tregojnë se 

parimi i urgjencës në veprimin e 

institucioneve rreth rasteve të 

dhunës familjare, në përgjithësi 

nuk respektohet dhe mbrojtja e 

padëshiruar e femrave viktima të 

dhunës sjellin deri te pasoja të 

vështira për jetën dhe shëndetin e 

viktimave. Në pronësi të shtetit ka 

vetëm katër strehimore të 

përhershme për viktimat e 

dhunës familjare dhe dy strehimore 

intervente të menaxhuara nga 

shoqata të qytetarëve, të cilat në 
3vitin 2015 kanë pranuar vetëm 43  

viktima të dhunës familjare. 

Gjendja e këtillë nuk i plotëson 

kapacitetet e nevojshme për 

vendosjen e femrave viktima të 

dhunës familjare, si dhe standardet 

minimale dhe nevojat për mbrojtje 

dhe ndihmë ekase.

Në LPPMDHF nuk është paraparë 

vendosja e sistemit të unifikuar 

për grumbullimin e të 

dhënave, por i njëjti akoma nuk 

ekziston dhe për këtë shkak 

vështirë arrihet deri te informata të 

hollësishme për veprimin e 

institucioneve. Nuk është 

miratuar as Strategjia 

nacionale për parandalimin, 

pengimin dhe mbrojtjen nga 

dhuna familjare, për periudhën 

prej pesë viteve, në përputhje me 

nenin 15 nga LPPMDHF, ndërsa 

Trupi koordinues nacional në 

këtë moment nuk funksionon. 

Sidomos kritike është sigurimi i 

ndihmës juridike për femrat 

viktima të dhunës, që duhet të jetë 

në pajtim me Ligjin për ndihmë 

juridike pa pagesë. Në të vërtetë, ky 

Ligj deri tani tregon se është shumë 

jo ekas për shkak të afatit të gjatë 

të vendimmarrjes së Ministrisë së 

Drejtësisë, pas kërkesës së 

parashtruar për ndihmë juridike. 

Për këto shkaqe sistemi i këtillë i 

vendosur për ndihmë juridike 

pa pagesë nuk mund t'u 

përgjigjet nevojave urgjente të 

viktimave të dhunës familjare, për 

shkak se ndihma juridike si servis, 

viktimat më shpesh e pranojnë nga 

shoqatat e qytetarëve.

Viktimat e dhunës familjare akoma 

përmendin shembuj të trajtimit 

jo sensibilizues nga ana e 

nëpunësve të policisë dhe të 

punësuarve në qendrat për 

punë sociale, duke e përjetuar si 

diskriminues. Për këtë shkak 

ekziston mosbesim në sistemin e 

përgjithshëm të mbrojtjes nga 

dhuna familjare.  

Qendrat për punë sociale nuk i 

kanë kapacitetet adekuate që me 

sukses t'u përgjigjen nevojave të 

viktimave të dhunës familjare. E 

kështu, viktimat e dhunës 

familjare nuk janë informuar 

mirë nga ana e institucioneve 

për mundësitë dhe të drejtat që i 

kanë, që sjellin deri te 

mosshfrytëzimi i tyre. 

2. Vrasja e grave dhe vajzave, nga ana e 
meshkujve për shkak të gjinisë. 15 raste të 
vrasjeve të grave me elemente të femicidit, të 
regjistruara në mediat nga viti 2014 deri më 
sot (të dhëna jozyrtare të organizatave 
qytetare nga monitorimi i mediave) 

3. Draft – Gjashtë raporte periodike të 
Republikës së Maqedonisë pas Konventës për 
eliminimin e të gjitha formave të 
diskriminimit mbi femrën

4. Paragra 101.38 dhe 39,  Pasqyra periodike 
universale për Republikën e Maqedonisë, 
Këshilli për të drejtat e njeriut të KB, 
26.03.2014

5. Paragra 19, Shqyrtime përfundimtare, 
Komiteti për të drejtat ekonomike, sociale dhe 
kulturore të KB, 24.06.2016
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3. Draft – Gjashtë raporte periodike të 
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diskriminimit mbi femrën
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5. Paragra 19, Shqyrtime përfundimtare, 
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Mbështetje dhe parandalim 
në vend të kriminalizimit

Në Kodin penal të Republikës së 

Maqedonisë, kapitulli 21 – vepra 

penale kundër shëndetit të 

njerëzve, me neni 205 shënohen si 

veprime penale me të cilat do të 

bëhet transmetimi i sëmundjeve 

infektuese. Me nenin 1 në këtë nen 

ligjdhënësi ka paraparë se ai që me 

shkeljen e rregullave ose 

urdhëresave me të cilat organi 

kompetent përcakton kontrolle, 

dezinfektim, ndarjen e personave 

të sëmurë ose disa masa tjera për 

shkatërrimin ose pengimin e 

sëmundjeve infektuese te njerëzit 

ose me punësimin ose mbajtjen 

e personit i cili është i sëmurë 

nga ndonjë sëmundje 

infektuese me kryerjen e 

veprimit seksual ose në 

ndonjë mënyrë tjetër, shkakton 

transmetimin e sëmundjes 

infektive do të përgjigjet penalisht 

dhe do të dënohet me dënim me të 

holla ose dënim me burg deri në 3 

vjet.

Po ashtu me alinenë 3 parashihet 

dënim mjaft i madh dhe atë prej 1 

deri 10 vjet burg nëse është 

transmetuar sëmundje infektuese 

që nuk shërohet. Me këtë dispozitë 

dënohen bile edhe orvatjet (alineja 

4), por edhe kryerja pa vëmendje 

(alineja 6). 

Në dukje, ligjdhënësi me 

kriminalizimin e veprimeve më 

sipër të cekura, ka dashur ta 

mbrojë shëndetin publik të 

njerëzve përmes dënimit të 

transmetimit të qëllimshëm të 

sëmundjeve infektuese. Një nga 

qëllimet e ligjdhënësit, veçanërisht 

me alinenë 3 dhe 4 nga dispozita, 

me siguri ka qenë edhe pengimi i 

transmetimit të sëmundjes 

infektuese. Rregullimi i këtillë 

vepron si e arsyetuar dhe e pranuar 

në shoqëri. Atëherë pse kjo 

dispozitë është problematike nga 

aspekti i të drejtave seksuale dhe 

riprodhuese dhe barazisë gjinore, 

nëse qëllimi i saj është mbrojtja e 

njerëzve nga transmetimi i 

sëmundjeve infektuese?  

Ekzistojnë disa argumente të cilat 

tregojnë se dispozitat e këtilla 

ligjore nuk kontribuojnë për 

mbrojtjen e shëndetit të njerëzve 

dhe nuk kontribuojnë në 

zvogëlimin e prevalencës së 

sëmundjeve infektive mes 

popullatës së një vendi, por 

përkundrazi kontribuojnë për 

shkeljen e të drejtave të 

njeriut të cilët jetojnë me 

sëmundje të caktuar dhe/ose 

janë në grupin me rrezik të 

rritur për transmetim (njerëzit 

të cilët jetojnë me HIV, HCV dhe 

IST të tjera, njerëzit të cilët 

përdorin droga dhe punëtoret 

seksuale):

Aplikimi praktik dhe komentimi i 

kësaj dispozite tregon se e njëjta në 

kushte të caktuara shoqërore-

politike, mund dhe ishte e 

keqpërdorur nga pushtetet për 

kriminalizimin e drejtpërdrejtë të 

grupeve të caktuara të njerëzve, 
7konkretisht punëtoret seksuale.  

Ajo që brengos në aplikimin e 

këtillë të dispozitës është ajo 

se pa asnjë dëshmi se përmes 

veprimit konkret seksual 

është transmetuar HCV te 

personi tjetër, nga PTHP u 

akuzuan, ndërsa nga gjykata u 

dënuan 7 gra, vepra sipas 

nenit 205, vetëm për shkak të 

faktit se të njëjtat janë 

punëtore seksuale, pozitive në 

HCV. Me aplikimin e këtillë të 
8kësaj dispozite , drejtpërdrejt 

uzurpohet liria dhe të drejtat 

seksuale dhe riprodhuese të 

grupeve të caktuara të qytetarëve, 

duke lënë mesazh në opinion se 

këta persona duhet të përmbahen 

Por, ndoshta e palogjikshmja më e 

madhe juridike është neni 5 alineja 

1 pika 5 e cila ofron denim të 

martesës si bashkësi vetëm e një 

mashkulli dhe një femre. 

Definimi i martesës është 

materie me të cilën merret 

Ligji për familje, e jo legjislacion 

anti-diskriminues. Po ashtu, kjo 

dispozitë është diskriminuese 

ndaj LGBT bashkësisë, e kështu 

Maqedonia deri tani ka pranuar 

shumë kritika për të njëjtin. Nëse 

nisemi nga ky përcaktim kjo nuk 

do të thotë se LGBT personat do të 

tojnë të drejtën për martesë, pasi 

që i njëjti është denuar me Ligjin 

për familje, por se Ligji për 

pengimin dhe mbrojtjen nga 

diskriminimi nuk do të përmbajë 

dispozitë diskriminuese e cila nuk 

ka kurrfarë rëndësie juridike, por 

është vetëm reektim i mungesës 

së vullnetit politik, paranojës dhe 

homofobisë. 

Një nga kërkesat dhe vërejtjet 

kryesore  të cilat u paraqitën gjatë 

periudhës së implementimit të 

ligjit, është veprimi i Komisionit 

për mbrojtje nga 

diskriminimi. Me qëllim që të 

sigurojmë sistem ekas, efektiv dhe 

të pavarur për mbrojtje nga 

diskriminimi duhet të sigurojmë 

pavarësi të këtij institucioni. 

Komisionarë nuk mund të jenë ish 

deputetë, ish të punësuar në pozita 

të larta të aparatit shtetëror, 

persona anëtarë të cilësdo parti 

(veçanërisht të atyre partive të cilat 

janë në pushtet) dhe personat të 

cilët në opinion njihen si të afërt 

me ndonjë parti dhe të cilët gjatë 

kësaj nuk kanë kurrfarë rëndësie e 

as përvojë lidhur me të drejtat e 

njeriut dhe mbrojtja nga 

diskriminimi. Anëtarët e tanishëm 

të Komisionit për mbrojtje nga 

diskriminimi janë pikërisht kjo, e 

disa nga ata janë të njohur në 

opinion për nga deklaratat e 

tyre nacionaliste, 

shqiptarofobe dhe homofobe. 

Shumë organizatat qytetare isnin 

për këtë problem, ndërsa 
6Komisioni Evropian  në raportin e 

tyre të fundit vërtetoi se KMD 

janë zgjedhur në mënyrë jo 

transparente, dhe se disa prej 

tyre kanë dhënë deklarata të 

cilat i vënë nën pikëpyetje 

mënyrën adekuate të 

emërimit të tyre dhe 

mundësinë që të punojnë në 

mënyrë objektive dhe 

profesionale. Një nga mënyrat që 

të shmanget kjo përbërje e KMD në 

të ardhmen është që të parashihen 

kritere më të rrepta ligjore të cilat 

duhet t'i plotësojnë komisionarët e 

ardhshëm. 

REKOMANDIME

Ÿ Inkorporimi i orientimit 

seksual dhe identitetit 

gjinor si baza për 

diskriminim, heqja e 

definicionit për martesë 

nga LPMD dhe organizimi i 

procesit transparent për 

miratimin e Ligjit të ri për 

pengimin dhe mbrojtjen 

nga diskriminimi 

Ÿ Largimi i anëtarëve 

ekzistues të KMD të cilët 

nuk i plotësojnë kriteret për 

pavarësi dhe 

profesionalizëm, vendosja e 

kritereve më të rrepta 

ligjore për zgjedhje të 

komisionarëve, të cilët do 

ta garantojnë pavarësinë e 

KMD dhe organizimi mi 

zgjedhjes më transparente 

të anëtarëve të ri të KMD

6. Fq. 61, Raporti për vitin 2016 i Komisionit 
Evropian 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_do
cuments/2016/20161109_report_the_former
_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf 

7. Në nëntor të vitit 2008, u krye aksion 
policor ku 23 gra ishin arrestuar dhe me 
dhunë janë testuar për HIV dhe sëmundje 
tjera infektuese, pa këshillim adekuat para 
dhe pas testimit, ndërsa 7 prej tyre që kanë 
rezultuar pozitiv ndaj HCV, janë ndjekur 
penalisht për transmetim të sëmundjeve 
infektuese me veprime seksuale pikërisht 
sipas nenit 205 nga KP (Nr.p 20/09).

8. Në rastin konkret, edhe pse në dispozitën 
ligjore (neni 205 KP) është regjistruar si vepër 
e kërcënimit konkret (ligjdhënësi ka 
përmendur se që të plotësohen elementet 
nevojitet të dëshmohet se ka transmetim të 
sëmundjes infektuese, në praktikë prokuroria 
dhe gjykata e kanë aplikuar si vepër e 
kërcënimit abstrakt)

Buletini për planikim të familjes
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nga çfarëdo aktiviteti seksual, 

pavarësisht nëse sjellja e tyre është 

e sigurt lidhur me transmetimin e 

HIV dhe infektimeve tjera 

(përdorimi i prezervativëve, testimi 

i rregullt).    

Dispozita ku ceket ndalesa për 

punësim të personit i cili është i 

sëmurë nga ndonjë sëmundje 

infektuese është në kundërshtim 

me Kushtetutën dhe ligjet anti-

diskriminuese dhe dispozitat pasi 

që nxitë diskriminim mbi bazë 

të statusit shëndetësor në 

marrëdhëniet e punës. 

Po ashtu, kriminalizimi është 

mënyrë e gabuar dhe jo 

efektive për parandalimin e 

transmetimit të sëmundjeve 

infektuese. Me dispozitat e këtilla 

nuk pengohet përhapja e HIV dhe 

IST të tjera, pasi që në numrin më 

të madh të rasteve, HIV është 

transmetuar, mes njerëzve të cilët 

kanë pasur marrëdhënie vullnetare 

seksuale, por nuk kanë ditur se 

janë bartës të virusit. Kjo edhe në 

të ardhmen do të vazhdojë 

pavarësisht nga dispozitat e këtilla 

juridike penale. Dispozitat dhe 

dënimet e këtilla mund të jenë 

stimuluese për njerëzit që të 

testohen dhe ta kuptojnë statusin e 

tyre, nga frika se mund të 

stigmatizohen, bile edhe të ndiqen 

penalisht. Kriminalizimi nuk guxon 

të jetë zëvendësim për programet 

parandaluese dhe programet për 

zvogëlimin e dëmeve, për shkak se, 

siç do të tregojë edhe praktika në 

Maqedoni me vendosjen në kohë 

edhe realizimin e këtyre 

programeve u pengua epidemia e 

HIV. Kriminalizimi dhe masat 

represive janë qasje e gabuar 

që e kthen vëmendjen dhe 

veprimin e pushtetit dhe opinionit 

nga masat dhe programet të cilat 

veprojnë me të vërtetë, e këto janë 

parandalimi efektiv, mbrojtja 

nga diskriminimi, ulja e 

stigmës, qasja e lehtësuar deri 

te testimi vullnetar dhe i 

besueshëm dhe më e 

rëndësishmja qasja deri te 

trajtimi për këto sëmundje. 
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me qëllim që të shmanget 

kriminalizimi i mëtejshëm 

i aktiviteteve seksuale, 

puna seksuale dhe HIV, 

HCV transmisioni, me 

fshirjen e pjesës nga 

alineja 1 nga ky nen: “ose 

me punësim ose mbajtjen e 

personit i cili është i 

sëmurë nga sëmundje 

infektuese me kryerjen e 

veprimit seksuale ose në 

mënyrë tjetër”, si dhe 

alineja 3, 4 dhe 6 nga i 

njëjti nen. 
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KONTRIBUTI I HERA në 
PLANIFIKIMIN E FAMILJES

HERA siguron SHËRBIME PA PAGESË DHE TË 
BESUESHME për planifikim të familjes:

SHËNDETËSORE: kontrolle gjinekologjike, PAP test, EHO 
kontrolle, shërbime dermatologjike, prezervativë, 
kontracepsion oral, spiralë, testim për HIV dhe Infektime 
seksualisht të transmetueshme, duke përfshirë edhe terapinë 
për infektime të sistemit riprodhues 

PSIKO-SOCIALE: këshillime për seksualitetin dhe shëndetin 
seksual, mbështetje dhe këshillime të viktimave të dhunës së 
bazuar mbi gjini dhe dhunës familjare, fëmijët e tyre dhe 
anëtarët e familjes, si dhe trajtim psiko-social të kryesve të 
dhunës familjare 

JURIDIKE: këshillim juridik për realizimin e të drejtës nga 
fusha e shëndetësisë, kujdesit riprodhues dhe të drejtave 
seksuale, këshillim në fushën e të drejtës familjare, përpilimi i 
parashtesave deri te institucionet në sistem, përgatitja e a 
ankesave, padive dhe akteve tjera juridike 

Qendra rinore për shëndetin seksual 
dhe riprodhues “Dëshiroj të dijë” 

ambulanca Vodno - 
Rr. Elisije Popovski nr.2, tel. 3176 950

ambulanca Shuto Orizari -  
Shuto Orizari p.n., tel: 2 651 955

contact@sakamdaznam.org.mk 

KËTO JANË SERVISET TONA 

Ambulanca mobile 
për këshillime dhe testim për HIV

testiranje@hera.org.mk 

Qendra e parë familjare 
e Qytetit të Shkupit kundër dhunës

infopsc@hera.org.mk,  02 321 5 905, 
rr. “Kosturski Heroi” nr.51

Ambulanca mobile gjinekologjike hera@hera.org.mk 

Këshillimore për ndihmë dhe mbështetje 
të Personave të cilët jetojnë me HIV

Në bashkëpunim me Klinikën 
për sëmundje infektive dhe gjendje febrile, 
tel: 3147 752

web:
 www.hera.org.mk

e-mail: 
hera@hera.org.mk

Botim i Asociacionit 
për edukim shëndetësor 

dhe hulumtim 

H.E.R.A.
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