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Falënderim
Të respektuar kolegë, bashkëpunëtorë dhe lexues,
Kënaqësia është e madhe kur qëndrueshmëria dhe puna e përkushtuar finalizohet me një dokument të këtillë kryesor me titull (Raport
nga projekti “Monitorimi i lëndëve nga fusha e tregtisë me njerëz” për periudhën nga viti 2005-2008).
Ky raport doli nga fokusimi dhe ndjekja e procedurave gjyqësore të cilat e përfshijnë fenomenin e tregtisë me njerëz për periudhën nga
viti 2005 deri në vitin 2008, rregulloret ligjore me të cilat sanksionohen rastet konkrete, problemet të cilat ekzistojnë gjatë kompensimit
të dëmit material të viktimave të tregtisë me njerëz, statusi i viktimës në Republikën e Maqedonisë, kohëzgjatja e procedurës si dhe zbatimi
i masave të posaçme hetimore si risi vendoset në vitin 2004.
Njëherit, raporti është i veçantë edhe për atë, që në të janë përfshirë edhe intervista të prokurorëve publikë, avokatëve, gjykatësve dhe
përfaqësuesve të MPB-së të cilët punojnë në fushën e tregtisë me njerëz, si dhe problemet konkrete dhe mëdyshjeve të cilat i kanë në
veprimin e përditshëm.
Autore e këtij teksti është Violeta Vellkovska, aktiviste shumëvjeçare në relacion të problematikës të lidhur për krimin e organizuar dhe
tregtinë me njerëz që u ndihmua në mënyrë altruiste nga Mihail Gotovski, përgjegjës për realizimin e projektit dhe Ana Boshkoska, projekt
asistente e projektit konkret.
Gjithsesi falënderimin më të madh u drejtojmë monitoruesve të lëndëve gjyqësore të cilët ishin aktorët e drejtpërdrejtë në tërë procesin e
monitorimit të lëndëve, si dhe avokatëve, gjykatësve, prokurorëve publikë dhe përfaqësuesve të MPB-së të cilët me marrëdhënien e tyre
profesionale kontribuuan në pjesën e intervistave dhe analizave të problemeve të cilat paraqiten në praktikë gjatë vetë veprimit rreth këtyre
rasteve.
Dhe në fund falënderim të posaçëm Misionit të OSBE-së në Shkup dhe Ambasadës zvicerane të cilët financiarisht e përkrahën këtë projekt
dhe kontribuuan që Raporti të publikohet si dhe të jetë një përshkrim real i efikasitetit të veprimit gjyqësor për fushën e tregtisë me njerëz
dhe njëherë nismëtar i ardhshëm për ndryshimin e punëve në të mirë.
Koalicioni Të gjithë për gjykim të drejtë
Anica Tomshiq Stojkovska
Drejtor ekzekutiv
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Me ndryshimet e Kodit penal në vitin 2002 kur për herë të parë u soll vepra Tregti me njerëz, në nenin 418 u vendos dispozita për dënimin
me dënim me burg prej 6 muajsh deri në 5 vjet, atij që shfrytëzon ose i mundëson tjetrit shfrytëzim të shërbimeve seksuale nga personat
për të cilët di se është viktimë e tregtisë me njerëz. Ndryshimet e fundit të Kodit penal në vitin 2008 e zgjeruan fushën e dënimit secilit
që shfrytëzon ose mundëson shfrytëzim, jo vetëm të shërbimeve seksuale por dhe të llojit të ndryshëm të eksploatimit. Me atë u tejkalua
korniza e ngushtë e vendosur në adresimin e kërkesës së tregut vetëm në raport me tregtinë me njerëz për shkak të eksploatimit seksual.
Dispozita e re plotësuese nuk përkufizohet vetëm në personin-konsumator i cili ka ditur se bëhet fjalë për viktimë të tregtisë me njerëz
por shkoi edhe më tej edhe personit i cili ka qenë i detyruar ta dijë. Për fat të keq, gjashtë vjet nga vendosja e dispozitës për dënimin e
konsumatorëve, edhe krahas qëndrimit të treguar qartë të të gjithë profesionistëve të obliguar për ndjekje penale dhe sanksionim, se klientët
duhet të përgjigjen, numri i personave të cilët kanë qenë të sanksionuar është minor.

Ndryshimet e ligjit në vitin 2004 sollën dënim të personit juridik me dënim në të holla në rast se i njëjti paraqitet si kryes i veprës tregti
me njerëz. Nëse nisemi prej mendimit të përhapur mes personave të involvuar në procedurën kundër tregtarëve me njerëz se ndryshon
mënyra e kryerjes së veprës përmes përdorimit gjithnjëe më të shpeshtë të salloneve për masazhë dhe të bukurisë dhe të agjencive për
shoqërim, për rekrutim dhe eksploatim të viktimave, atëherë befason mosekzistimi i asnjë dënimi për persona juridik.

Situata e vërejtur në praktikë të derdhjes së padive nga vepra “Ndërmjetësim gjatë kryerjes së prostitucionit” në veprën “Tregti me njerëz”
e ngriti çështjen për (mos)ekzistimin e dallimit të qartë midis këtyre dy veprave penale si në kodin ashtu edhe në perceptimin e
profesionistëve në raport të të njëjtave. Ndryshimi i Kodit penal nga viti 2008 sjell përjashtim të dënimit të ndërmjetësimit gjatë kryerjes
së prostitucionit të personat adoleshent me çfarë në mënyrë automatike të gjitha këto vepra vendosen nën veprën “Tregti me persona
adoleshent” (neni i ri 418 nga KP-ja). Edhe pse dispozita nga faqja 3 e veprës “Ndërmjetësimi gjatë kryerjes së prostitucionit, gjithashtu
pësoi ndryshim (dënimi u rrit në vend të gjashtë muajve deri në pesë vjet të dënimit me burg, prej tre deri në pesë vjet), megjithatë duket
se mbeti problemi në krahasim të dallimit me veprën tregti me njerëz.
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Monitorim i lëndëve nga fusha e tregtisë me njerëz
Nga gjithsej 49 të dëmtuar të cilët kanë parashtruar kërkesë juridike pronësore në lëndët e monitoruara (numri i përgjithshëm i grave dhe
vajzave të regjistruara arrin 94), 35 prej tyre ishin pjesë nga ngjarje që kanë përfunduar me verdikt dënues, që do të thotë se me kërkesë
të tyre automatikisht zgjidhet në suaza të procedurës penale. Në këtë rast, 13 të dëmtuar presin të merret vendimi plotësues lidhur me
kërkesën, 4-ve u është shqiptuar dënim i njëjtë (lartësia e të njëjtave lëvizin prej 100.000,00 MKD – për dy viktima, mbi 500.000,00
MKD dhe gjithsej deri në 1.516.662,20 MKD), ndërsa 13 janë dërguar në kontest qytetar. Deri në fund të vitit 2008 asnjë vendim për
kompensim nuk është realizuar. Mungesa e mjeteve për mbulimin e taksave gjyqësore në procedurën qytetare paraqet pengesë në qasjen
e viktimave të tregtisë deri te e drejta e kompensimit. Ekspertizë për shkak të zgjidhjes në raport të kompensimit të dëmit material është
urdhëruar vetën në shtatë raste që është shqetësuese nëse merret parasysh roli kyç i së njëjtës në procesin e kompensimit të viktimës së
tregtisë me njerëz. Duke u nisur nga mundësia e dhënë në ligjin, gjykata të vendos që të nxirren edhe dëshmitë që nuk janë propozuar në
procedurën nga ndonjëra palë, atëherë pa dyshim ngarkesa për dhënien e urdhrit për ekspertizë mund t’i bjerë edhe gjykatësit. Aq më
shumë e dëmtuara, gjegjësisht i autorizuari i saj mundet (duhet) të kërkojë të zbatohet e njëjta.
Duke e marrë parasysh se dhuna psikike dhe fizike janë element i pashmangshëm përcjellës i veprës Tregti me njerëz, nuk do të duhej të
kontestohet mundësia edhe e viktimave (personave adoleshent) të tregtisë me njerëz të kërkojnë dëmshpërblim nga fondi për dëmshpërblim
të viktimës - adoleshent të paraparë sipas ligjit për drejtësi adoleshente. Edhe pse i mbetet praktikës të kryejë verifikim të përshtatshmërisë
së këtij ligji, i cili do të aktivizohet nga janari i vitit 2009, megjithatë është jokontestuese se rregullorja e këtillë na e tregon drejtimin në
të cilin duhet të lëvizim shpejt gjatë sigurimit të kompensimit të viktimave të moshës madhore, të dëmtuar me vepër penale.
Problemi lidhur me përdorimin e rrallë të masës konfiskim mund të kërkohet në disa nivele. Njëri është ekzistimi i objekteve (të egra) të
paligjshme ose objekte të cilat janë të evidentuar në emër të tjetër kujt, e jo me emrin e kryerësit (edhe pse i fundit pjesërisht zgjidhet me
dispozitën për konfiskim të personit të tretë) me çfarë pamundësohet konfirmimi i pasurisë. Problemi i dytë është pamundësia që të caktohet
vlera e pasurisësë përfituar në mënurë kundërligjore dhe i treti është ekzistimi i tendencës për grumbullimin e provave për pronësi t’u
hidhet aktorëve tjerë në proces në vend të suazave të ingerencave personale të veprohet në mënyrë proaktive. Fakti se për realizimin e
suksesshëm të së njëjtës është koordinimi i domosdoshëm i të gjithë aktorëve në procesin e grumbullimit të informacioneve për pronën e
kryerësit, nuk e zvogëlon rolin e rëmdësishëm të gjykatësit i cili është i detyruar sipas detyrës zyrtare ta konfirmojë fitimin e pasurisë të
marrë me çdo vepër. Përpjekjet e përbashkëta dhe të harmonizuara e të gjithë të përfshirëve në procedurë është domosdoshmëri për jetësimin
e kësaj mase në procesin e ballafaqimit me fenomenin krim i organizuar.
Arsyet për shkak të cilave në praktikën gjyqësore në të vërtetë edhe nuk jetuan mënyrat e posaçme për marrjen në pyetje të dëshmitarit
të rregulluar me LPP-në (dëshmitari mund të merret në pyetje vetëm në prezencë të prokurorit publik dhe gjykatësit hetues, gjegjësisht
kryetarit të këshillit në vendin që garanton mbrojtjen e identitetit ose megjithatë përmes gjykatës apo përdorimit të teknikave tjera gjegjësisht
mjeteve përkatëse për komunikim) mbesin të pakalueshme edhe në vitin 2008. Në lëndët e monitoruara nga viti 2005 në fushën e veprave
me interes vetëm një dëshmitar (viktimë) e ka dhënë deklaratën e vet përmes një video-linku.
Sqarimi për situatën e këtillë nga ana e Koalicionit u kërkua në disa drejtime - nga ngadalësia në zbatimin e risive të vitit 2004, ekzistim
i pakonfirmuar i rrezikut me intensitet i cili do t’i aktivizonte këto mekanizma, përpunimin e pamjaftueshëm ligjor të dispozitave dhe
mandej deri te pamundësia e sigurimit të pajisjes adekuate për kryerjen e video-linkut. Duke mos i nënçmuar problemet teknike me të
cilat është i ndërlidhur zbatimi i këtyre dispozitave, ndërsa para së gjithash duke e marrë parasysh rolin dhe rëndësinë e deklaratës së
dëshmitarëve në lëndët para gjykatës, nevojiten përppjekje të përbashkëta nga më tepër aktorë për tejkalimin e të njëjtave.
Me rëndësi të jashtëzakonshme është çështja në raport të së drejtës së kompensimit të viktimës në të gjitha këto raste kur e njëjta ishte
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drejtuar në procedurën qytetare pas përfundimit të procedurës penale, dhe mundësive kjo e drejtë të realizohet. E fundit posaçërisht nëse
merret parasysh se qëndrimi i përkohshëm lejohet vetëm në kushte të ashpra lidhura për participimin në ndjekjen penale të tregtarëve,
ndërsa qëndrim të përhershëm në përgjithësi nuk lejohet. Edhe pse e drejta mund të realizohet përmes të autorizuarit, ndonëse, fakti që
deri tani asnjë procedurë qytetare as nuk ka filluar, flet mjaft për ekzistimin e problemit në raport të kësaj teme.
Njëherit, përafërsisht të gjithë personat e intervistuar konfirmuan ekzistimin e kolizionit midis dispozitave të Ligjit për procedurë penale
dhe Ligjit për të huaj në raport të thirrjes së viktimës të dëshmojë në procedurë para gjykatës në periudhën që i është dhënë për të menduar
(nëse do të përfshihet apo jo në procedurë). Pikërisht qëndrimi se gjatë përplasjes së këtillë të dispozitave ligjore do të duhet të merren
parasysh nga LPP-ja që automatikisht do të thotë shtyrje e mundësisë së viktimës që për shkak të traumave të pësuara si pasojë e veprës
dhe t’i jepet kohë të përmirësohet, na dërgon në konkluzion për nevojën e intervenimit të ligjit. Duke marrë parasysh se periudha për të
menduar jepet në pajtim të Ligjit për të huaj vetëm viktimave të huaj, imponohet konkluzion se ekziston trajtim i pabarabartë të personaveviktima të tregtisë vendore dhe të huaj. Korrigjim të pjesshëm bëjnë standardet e procedurave operative në të cilat përcaktohet periudhë
prej 30 ditësh që viktima të përmirësohet nga pasojat e veprës penale dhe të vendos nëse do të kyçet në ndjekjen. Megjithatë me të nuk
zgjidhen problemet me obligimin për dëshmimin të caktuar në LPP.
Konsiderohet se lloji i veprës penale, gjegjësisht pesha e dënimit shpesh është faktor ndikues përmes së cilës vlerësohet nëse ekziston
apo jo nevojë për paraburgim. Edhe pse është logjike te veprat më të rënda rreziku nga marrja e veprimeve nga e personit të pandehur
(siç janë arratia, zhdukja e gjurmëve, megjithatë, nuk guxon arrestimi me automatizëm të jetë i ndërlidhur me llojin e veprës për të cilën
personi ngarkohet. Bazat juridike të konfirmuara në ligjin do të duhet të jenë udhërrëfyes i vetëm në procesin e marrjes së vendimit për
shqiptimin e kësaj mase.Konform statistikës së Koalicionit në 75% nga të gjitha masat e shqiptuara për sigurimin e prezencës të personave
të pandehur në dëgjimin si dhe udhëheqjen e suksesshme të procedurës bëhet fjalë për masën paraburgim. Dispozita nga neni 175 nga
LPP-ja konfirmon se gjatë zgjedhjes së masës që do të zbatohet ndaj të pandehurit do të mbahet llogari të mos zbatohet masë më e rëndë,
nëse mundet qëllimi i njëjtë të arrihet me masë më të butë. Duke mos e nënçmuar peshën e krimit për të cilën bëhet fjalë në këto lëndë,
nuk guxohet as të harrohet se masa paraburgim është më e rëndë në ofertën e masave të cilat janë në dispozicion në ligjin tonë dhe e
njëjta duhet shfrytëzohet si e fundit në vargun e ofertës.
Për dallim nga situata në vitet e kaluara kur është vërejtur praktikë më e shpeshtë e mosshpalljes së verdiktit në afatin e caktuar ligjor
prej tre ditësh (gjegjësisht vetëm njoftim i palëve se verdikti do t’ju dorëzohet me shkrim), në vitin 2008 kjo dukuri është tërësisht e
përjashtuar.
Paraprakisht konkluzionet dhe situatat e parashtruara janë vetëm pjesë minore nga temat që i përpunon ky raport. I njëjti krahas analizave
nga përpunimi statistikor objektiv të të dhënave të marra me monitorim, e pasqyron gjykimin e aktorëve kryesorë në procedurën në raport
të disa çështjeve kryesore për temën tregti me njerëz.
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Projekti: “Monitorimi i lëndëve nga fusha e
Tregtisë me njerëz”

Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë” me qëllim që t’i ndihmojë gjyqësisë në procesin e sigurimit të përgjigjes përkatëse të problemit
”Tregti me njerëz” në lëndët e gjykuara para gjykatave themelore në Maqedoni në vitin 2008 e implementon projektin “Monitorimi i
lëndëve nga sfera e “Tregtisë me njerëz”. Në suaza të të njëjtit dy aktivitetet themelore u zbatuan dhe atë, monitorimi i lëndëve nga sfera
e tregtisë me njerëz si dhe realizimi i intervistave me aktorët kryesorë në procedurën para gjykatave themelore.
Monitorimi i lëndëve në temën përkatëse në vitin 2008 paraqet vazhdimin e procesit të cilën Koalicioni e filloi në vitin 2005. Në këtë
rast. Në periudhën përafërsisht katërvjeçare (janar 2005 deri në shtator të vitit 2008) nga ana e monitoruesve të trajnuar u monitoruan
gjithsej 75 lëndë.
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Krahas aktiviteteve monitoruese Koalicioni ka zbatuar edhe 41 intervista me të gjithë aktorët në procedurën para gjykatës përkatësisht
me gjykatës, prokurorë publik, të autorizuarit të viktimave, mbrojtës të të pandehurve si dhe me përfaqësues të Ministrisë së Punëve të
Brendshme.

Lënda
Vëmendjen e vet në kuadër të hulumtimit të zbatuar, ekipi hulumtues i Koalicionit e kushtoi në veprat penale “Tregti me njerëz” (neni
418a i KP), “Ndërmjetësim në kryerje të prostituciont” (neni 191 i KP), “Trafikimi i emigrantëve” (neni 418b), Organizim i grupit për
nxitje të kryerjes së veprave tregti me njerëz dhe trafikim të emigrantëve” (neni 418c i KP) dhe “Tregtia me person adoleshent” (neni
418d i KP)1.
Analiza është kryer për disa nga problemet lidhur me rregulloren ligjore dhe mënyrën e shpjegimit të së njëjtës në korrelacion me veprat
e lartëpërmenduara si dhe me problemet që paraqiten gjatë zbatimit praktik të disa dispozitave nga Ligji për procedurë penale.

Qëllimet e hulumtimit
Qëllimet e hulumtimit të realizuar janë:
-

identifikimi i problemeve me të cilat po ballafaqohet gjyqësia në praktikë gjatë ballafaqimit me fenomenin tregti me njerëz përmes
monitorimit të lëndëve para gjykatave themelore në Maqedoni.

-

fitim i parafytyrimit më të qartë për faktorët të cilët ndikojnë ndaj atyre problemeve përmes realizimit të intervistave me aktorët
kryesor në procedurën dhe kuptimin e mendimit të tyre.

Metodologjia
Në bazë të praktikës tashmë të ndërtuar në procesin e monitorimit të procedurave gjyqësore, paraprakisht monitorues të trajnuar (avokatë
dhe juristë) në ekip nga dy, sipas radhitjes mujore për monitorim, grumbullojnë të dhëna në pajtim të nevojave të temës së hulumtimit.
Të njëjtat vendosen në pyetësor të përgatitur posaçërisht dhe dorëzohen në Zyrën nacionale të Koalicionit. Pas vendosjes të atyre të dhënave
në bazën datë (programi SPSS), me përpunimin e tyre dhe kryqëzim sigurohen tregues statistikor për analiza të mëtutjeshme të situatave
të caktuara.
Pyetësorët janë standardizuar dhe përshtatur ndaj nevojave të projektit vijues megjithatë edhe ndaj problemeve për monitorim shumëvjeçar
të kontinuar të dukurive të caktuara.
Për realizimin e intervistave me persona profesional të involvuar në procedurën gjyqësore u përgatitën pyetësorë me përmbajtje të njëjta
të pjesshme. Të njëjtat kanë të bëjnë në disa njësi tematike edhe atë: rregulloren ligjore, kompensimin e viktimave të tregtisë me njerëz,

1

Zgjedhja e mu këtyre veprave është bërë, para së gjithash, për shkak të ekzistimit të ndërlidhshmërisë së tyr në praktikë.
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marrja në pyetje e dëshmitarit në procedurë, masat e posaçme hetimore, zgjatja e procedurës si dhe disa rrethana të rëndësishme për
mbajtjen e dënimit për kryerësin fajtor.
Në raportibn është dhënë edhe analiza e disa dispozitave të reja ligjore si dhe i disa zgjidhjeve ekzistuese ligjore në Kodin Penal dhe
Ligjin pëlr Procedurë penale.

Shembull
Hulumtimi në pjesën monitoruese i ka përfshirë të gjithë lëndët e temës së interesit për të cilat Koalicioni përfitoi të dhëna se janë në fazë
të dëgjimit kryesor para gjykatave në Maqedoni. Nga gjithsej 75 lëndë vijuese 23 kanë të bëjnë me tregtinë me njerëz (neni 418a dhe
418g nga KP-ja), 23 për ndërmjetësim në prostitucion si dhe 29 në trafikimin e emigrantëve (neni 418-b dhe 418-v nga KP-ja)
Intervistë është zbatuar me 41 profesionistë nga institucione të ndryshme do të thotë me përfaqësues të gjyqësisë, prokurorisë publike
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme si dhe me mbrojtës të personave të pandehur dhe të autorizuarve të viktimave të dëmtuar.

Nr. ren.
1
2
3
4
5

Funksioni/Organi

Numri

Gjykatës
Prokurorë publikë
MPB
Mbrojtës të të pandehurve
Avokatë-të autorizuar të të pandehurve

14
5
9
10
3

Gjithsej

41

Shembulli i zgjedhur është dedikuar përkatësisht është biseduar me persona profesionist drejtpërdrejt ose indirekt të involvuar në procedurat
para gjykatës lidhur me veprat nga fusha e tregtisë me njerëz, kurse janë identifikuar në pajtim me të dhënat e grumbulluara të Koalicionit
gjatë monitorimit katërvjeçar të gjykimeve.
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I Rregullorja ligjore

1. KRIMINALIZIMI OSE DEKRIMINALIZIMI I VEPRIMEVE TË KLIENTËVE
NË VEPRËN TREGTI ME NJERËZ
Me ndryshimet e Kodit penal në vitin 20022 kur për herë të parë u soll vepra “Tregti me njerëz”, në paragrafin 5 nga neni 418-a u vendos
dispozita për dënim (me dënim me burg prej 6 muajsh deri në 5 vjet) në atë i cili shfrytëzon, ose mundëson tjetrit shfrytëzim të shërbimeve
seksuale nga persona për të cilën di se është viktimë e tregtisë me njerëz. Në vitin 20043 kjo dispozitë e pandryshuar kaloi në paragrafin
4 nga neni i njëjtë. Me ndryshimet e fundit të Kodit penal në vitin 20084 (tashmë në paragrafin 3 nga neni 418-a) u zgjerua fusha e secilit
që shfrytëzon ose mundëson shfrytëzim, jo vetëm të shërbimeve seksuale por edhe lloj tjetër të eksploatimit. Me këtë u tejkalua korniza
e vendosur ngushtë në adresimin e kërkesës në treg vetëm lidhur me tregtinë e njerëz për shkak të eksploatimit seksual. Plotësisht, paragrafit
të ri nuk përkufizohet vetëm personit-konsumator që ka ditur se bëhet fjalë për viktimë të tregtisë me njerëz, por shkoi edhe më tej edhe
të personit i cili ka qenë i detyruar të dijë. Duket se në këtë mënyrë është bërë tentim të kalohet problemi me dëshminë e ekzistimit të
vetëdijes tek shfrytëzuesit e shërbimeve se bëhet fjalë për viktimë dhe u rrit shkalla e vëmendjes e cila kërkohet nga klienti. Në këtë rast
mendohet në viktimën-person të moshës madhore.
Njëherit, me vendosjen e nenit të posaçëm 418-d në vitin 2008 “Tregti me persona adoleshent” në paragrafin 3 parashikohet dënim me
burg prej më pak se 8 vjet për secilin që shfrytëzon apo i mundëson tjetrit shfrytëzim të shërbimeve seksuale apo lloj tjetër të eksploatimit
nga person adoleshent për të cilën ka ditur apo ka qenë i detyruar të dijë se është viktimë e tregtisë me njerëz.
Me rregulloren e këtillë Maqedonia i takon grupit të vendeve në botë të cilët e trajtojnë çështjen e kërkesës si një nga faktorët që janë në
korrelacion të drejtpërdrejt me ekzistimin dhe zhvillimin e tregtisë me njerëz. E fundit ka të bëjë vetëm në nivel të dispozitës ligjore por
edhe në nivel të implementimit praktik. Njëherit, nga gjithsej 23 lëndë lidhur me veprën Tregti me njerëz të ndjekura me monitorimin e
2

Gazeta zyrtare e RM-së nr. 4/02
Ligj për ndryshim dhe plotësim të Kodit penal, Gazeta zyrtare e RM-së nr. 19/04
Gazeta zyrtare e RM-së nr. 7/08

3
4
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Koalicionit, vetëm në dy raste janë regjistruar persona të paditur për shërbim të shërbimeve seksuale të viktimës së tregtisë. Në këtë rast
në situatën e parë edhe nuk ka person të dënuar për shkak se kthimi i lëndës nga ana e Gjykatës së Apelit, prokurori publik ka heq dorë
nga padia. Në rastin e dytë ku bëhet fjalë për shfrytëzim të shërbimeve nga persona adoleshent (sipas paragrafit 3 nga neni 418-d) lënda
është në vijim.
Në intervistën e zbatuar me aktorët kryesorë në procedurën kujdes i kushtohet çështjes nëse duhet apo jo të dënohen klientët në veprat e
tregtisë me njerëz dhe cilat janë arsyet, pse nuk ekziston praktika e dënimit të të njëjtëve.
Të gjithë gjykatësit u dakorduan se konsumatorët duhet të përgjigjen në rast se kanë ditur se bëhet fjalë për viktimë të tregtisë me njerëz
(“Klienti mund ta shpëtojë nga situata në të cilën është ndodhur”).
Në këtë rast shumica e tyre konsiderojnë se dënimi i klientëve nuk ka të bëjë vetëm në situatat kur ekziston shfrytëzim i shërbimeve
seksuale por edhe i formave tjera të eksploatimit.
Sqarimi për atë pse në Maqedoni nuk ka klientë të dënuar në veprën tregti me njerëz kërkohet në dy drejtime. I pari lëviz në drejtim të
mosgatishmërisë së viktimave t’i identifikojnë klientët, derisa i dyti në drejtim të mosndjekjes të kryerësve të veprës nga ana e PP-së.
Vetëm një gjykatës theksoi se klientët përdoren si dëshmitarë, derisa disa të tjerë të pyetur përmendën se klientët as nuk lajmërohen si
denoncues të veprës as si dëshmitarë në procedurën para gjykatës.
Pajtueshmëri ekziston edhe te prokurorët publik se klientët duhet të dënohen përkatësisht të përgjigjen në pajtim me dispozitat në ligjin.
Njëherit, përmendet problemi me dëshmimin e veprës “ka ditur se është viktimë e tregtisë me njerëz” që shpesh sjell deri në mosekzistimin
e sanksionimit të shfrytëzuesve të shërbimeve të viktimave të tregtisë me njerëz.
Merret mendimi më i zgjeruar se klientët deri tani nuk janë dënuar për shkak të faktit që viktimat nuk dëshirojnë t’i identifikojnë klientët
(të cilët shpesh edhe nuk i njohin). Problemin Prokuroria e kërkon edhe në fazën e mëparshme përkatësisht në (mos)veprimin e policisë.
Të autorizuarit e viktimave janë të mendimit se problemi qëndron në faktin që klientët askush nuk i thirrur në përgjegjësi. Njëherit,
“klientët janë në linjë sekondare të mbajtjes së fajit derisa primar janë tregtarët”.
Sipas njërit nga të autorizuarit, klientët shfrytëzohen si dëshmitarë në procedurë (për dallim nga mendimit të një numri më të madh të
gjykatësve të cilët punojnë me lëndë lidhur me veprën tregti me njerëz.
Në raport me çështjen e dënimit (apo jo) të klientëve mbizotëron mendimi se të njëjtat nuk duhet të përgjigjen për shkak se më shpesh
dhe nuk dinë se bëhet fjalë për tregti me njerëz. Përgjegjësia duhet të kërkohet vetëm te organizatori. Në këtë mënyrë do të shmangej
humbja e dëshmitarëve dhe denoncuesve të veprës.
Katër nga gjithsej dhjetë mbrojtës e ndajnë mendimin e të autorizuarve të viktimave dhe janë të mendimit se klientët nuk duhet të përgjigjen
para së gjithash për shkak se është vështirë të konfirmohet nëse ata kanë ditur se shfrytëzojnë shërbime seksuale të viktimave të tregtisë.
Merret edhe mendimi se“ata që e kanë definuar dispozitën në ligjin nuk dinë çfarë bëjnë përkatësisht krijojnë konfuzion”. Një i anketuar
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thirret në mos dënimin e klientëve në suaza të BE-së duke konsideruar se duhet të ndiqet shumica në raport të zgjidhjes së kësaj çështje,
derisa tjetër, duke e treguar përkrahjen e vet për legalizimin e prostitucionit mendon se nuk ka bazë për sanksionim. Është interesant që
edhe disa të anketuar të tjerë të cilët e përkrahin dënimin e klientëve automatikisht temën e lidhin me legalizimin e prostitucionit në vend
duke mos bërë dallim të madh midis tregtisë me njerëz dhe prostitucionit. E fundit ndoshta edhe nuk duhet të na befasojë në rast se merret
parasysh derdhja ndërmjet këtyre veprave në praktikën gjyqësore5.
Një e pesta e mbrojtësve, edhe pse të pa njoftuar se konsumatorët janë sanksionuar në pajtim me nenin 418 a/d nga KP-ja, konsiderojnë
se çështja për dënimin e klientëve (nëse të njëjtit kanë ditur shërbimet e kujt i shfrytëzojnë) do të duhet të rregullohet në ligjin. Megjithatë
besojnë se e njëjta do të ishte tejet vështirë duke e marrë parasysh atë se viktimat asnjëherë nuk tregohen si viktima. Avokatët tjerë e
përkrahin dënimin e klientëve në rast se ekziston informacion se personi është viktimë.
Qasja e ndryshme në mendimet për mënyrën e ballafaqimit me kërkesën në temën tregti me njerëz sjell edhe përgjigje të ndryshme tek
mbrojtësit në relacion të çështjes për arsyen për mosekzistimin e asnjërit klient të sanksionuar në Maqedoni. Nga mendimi se klienti nuk
ka përse të përgjigjet, përmes problemit me dëshmimin e ekzistimit të vetëdijes, nevoja që të shfrytëzohen klientët si dëshmitarë, dhe
deri te kërkimi i fajit tek prokuroria publike përkatësisht tek organet për ndjekje.
Një i anketuar, shkakun e kërkon edhe më gjerë në veprimin e të gjitha organeve, e jo vetëm te Prokuroria publike, gjegjësisht te MPB-ja,
policia kufitare, sektori kompetent për rregullimin e qëndrimit të viktimave dhe të tjerë.
Mendimi i përfaqësuesve të Ministrisë së Punëve të Brendshme në raport të kësaj çështje është i unifikuar. Të gjithë të pyeturit
konsiderojnë se klientët do të duhet të përgjigjen. Distancimi bëhet në një rast në drejtim të mos-dënimit të këtyre klientëve të cilët për
herë të parë janë identifikuar gjatë bastisjeve në baret e natës6. Një person mendon se dënimi do të duhet të jetë më i butë përkatësisht se
klientët duhet të dënohem në të holla.
Shkaku pse nuk ka të pandehur përkatësisht klientë të dënuar të veprës tregti me njerëz më së shumti kërkohet në pamundësinë që të
sigurohen dëshmi për fajin e klientëve. Një pjesë e të pyeturve konsiderojnë se problemi me dëshmimin është para së gjithash rezultat i
faktit që viktimat i mbrojnë klientët dhe nuk i identifikojnë dhe në faktin që kohët e fundit nuk zbatohen aq shpesh bastisje, e jo është
mënyra e vetme të kapen klientët në vetë vendin. Pjesa tjetër e të anketuarve, fajin e kërkojnë në mos përpikëri e mos kreativitetin personal si dhe në mungesën e mjeteve teknike, mospërdorimin e masave të posaçme hetimore dhe të tej.
Përfundime dhe rekomandime: Gjashtë vjet pas vendosjes së dispozitës për dënimin e shfrytëzuesve të shërbimeve të viktimave të tregtisë
me njerëz, edhe krahas qëndrimit të treguar qartë të të gjithë profesionistëve të detyruar për ndjekje penale dhe sanksionim, se klientët
duhet të përgjigjen, numri i personave që kanë qenë të sanksionuar është minor. Si arsye për gjendjen e këtillë nga ana e të pyeturve
paraqiten këto në vijim:
! Mosgatishmëria e viktimave t’i identifikojnë klientët
! Përpikëria e pamjaftueshme në ndjekjen e kryerësve të veprës nga ana e prokurorisë publike, respektivisht në veprimin e policisë
5
Konform hulutimit të zbatuar ,4 % nga të anketuarit ndërmet veprave të tregtisë me njerëz dhe ndërmjetësim në kryerjen e prostitucionit-burim "Përkufizimi i tregtisë
me njerëz nga prostitucioni dhe eemigrimi ilegal„, „Kroniza ndëshkuesejuridike të tregtisë me njerëz „, Gordan Kajapxhiev, Divna Iliq, Tregti me njerëzå aspekte
juridike, Universiteti i Evropës Juglindore, prill 2007 f. 67
6
“....Këto klientë që janë mashtruar, nuk duhet...ata të tjerët që 4,5 herë kanë qenë në lokalet duhet të përgjigjen”... Është interesant që i pyeturi i njëjtë konsideron se
edhe vajzat të cilat janë kapur disa here në bastisjet duhet të përgjigjen.
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! Problemi me dëshminë se klientët kanë ditur se shfrytëzojnë shërbime seksuale të viktimave të tregtisë
! Moszbatimi i bastisjeve që paraqet mënyrë të vetme të kapen klientët në vetë vendin
Edhe pse ky hulumtim kujdes i kushton vetëm çështjes për përgjegjësi të konsumuesve të shërbimeve të viktimave të tregtisë me njerëz
në procesin e krijimit të kërkesës, nuk guxohet të harrohet se ndaj të njëjtës veprojnë shumë më shumë faktorë përkatësisht entitete.
Konform një burimi7 kërkesën e krijojnë krahas klientëve, edhe të gjithë ata që përfitojnë nga eksploatimi i viktimave. Njëherit, politika
dënuese të cilën e udhëheqin vendet e destinacionit si dhe prapavija kulturologjike bashkë me glorifikimin e industrisë së seksit përmes
mediave, kontribuojnë ndaj formimit të tregut. Në këtë rast mund të flitet për disa lloje të tregut8 në varësi të llojit të eksploatimit të
viktimave: ofertë të shërbimeve të llojllojshme seksuale, materiale pornografike, të virgjëra përkatësisht vajza më të reja apo gra më të
moshuara, eksploatimi i punës së emigrantëve përkatësisht shërbimit vendor dhe më tej9.
Në Maqedoni ende nuk është zbatuar kurrfarë hulumtimi në raport të profilit të klientit10 as edhe të llojeve të kërkesave që ndikojnë ndaj
tregtisë me njerëz. Fakti që në një numër më të madh të rasteve para gjykatësve bëhet fjalë për tregti me njerëz për shkak të eksploatimit11
seksual në mënyrë jo të domosdoshme bëhet fjalë se çështja lidhur me kërkesën nga fëmijë për adoptim për shkak të lypjes si dhe problemi
me martesat e kontraktuara duhet të shpërfillet. Në pajtim me njohuritë nga hulumtimi i realizuar nga ESE12,, 30 % nga gjithsej të anketuar
nga popullata rome janë prononcuar se ekziston adaptim i fëmijëve për shkak të eksploatimit. Njëherit, në raportin e njëjtë flitet për
ekzistimin e martesave të kontraktuara13 dinë 2/3 nga gjithsej e të anketuarve.
Mungesa e të dhënave shkencore, numri i zvogëluar i shfrytëzuesve të sanksionuar të shërbimeve të viktimave të tregtisë, përkatësisht
aktiviteti i pamjaftueshëm në procesin e identifikimit të klientëve janë pjesë e problemeve të cilat duhet t’u kushtohet vëmendje. Njëherit,
nevojitet zbatimi i hulumtimit në raport të profilit të klientëve të cilët shfrytëzojnë shërbime seksuale të viktimave të tregtisë me njerëz si
dhe hulumtim në raport të llojeve tjera të kërkesës (përveç eksploatimit seksual) që ndikojnë në tregtinë me njerëz. Njëherit, nevojitet
përpikëri më e madhe nga ana e policisë dhe Prokurorisë publike në ndjekjen e personave të cilët shfrytëzojnë shërbime nga viktimat e
tregtisë me njerëz me qëllim të adresimit më të suksesshëm të kërkesës së tregut.

7
The demand for victims of sex trafficking, Donna M Hughes, Women’s Studies Programs, University of Rhode Island, June 2005. str. 7 (http://www.uri.edu/artsci/
wms/hughes/demand_for_victims.pdf)
8
Ibid, f. 21
9
Për kërkesën në industrinë e seksit dhe shërbimit vendor shiko Trafficking -a demand led problem, multy county pilot study, Bridget Anderson, Julia O Connell Davidson,
Save the children (http://www.unodc.org/pdf/brazil/trafficking-a%20demand%20led%20problem.pdf)
10
Research on man who purchase Sex acts, Best practices to address the demand side of sex trafficking, Donna M Hughes, Women’s Studies Programs, University of
Rhode Island, August 2004
11
Në lëndët e monitoruara nga ana e Koalicionit të gjitha kanë të bëjnë me tregtinë me njerëz për shkak të eksploatimit seksual. Megjithatë, në tryezën e mbajtur në
Shkup më 16.10. të vitit 2008. (me përfaqësues të gjyqësisë, prokurorisë publike, MPB-së, me mbrojtësit e të pandehurve si dhe me përfaqësues fuqiplotë të viktimave),
u përmend nga ana e përfaqësuesve të prokurorisë publike dhe ekzistimin e rastit të parë të eksploatimit të punës të fëmijëve 12 vjeçar në stan në rajonin e Gostivarit si
dhe rast i eksploatimit të detyruar përmes lypjes.
12
Faktorë të rrezikshëm te popullata rome në relacion të fenomenit tregti me njerëz, ESE, Shkup, 2006 (http://www.iomskopje.org.mk/Publications)
13
Konform mediave për bashkëshorte paguhet prej 1000 deri në 3000 euro “Nusja e mire nëse e blen në kohë-martesat me marrëveshje traditë të rrënjosur, Elena
Mançevska, gazeta ditore Vreme, 9 shtator 2008, f.5
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2. PERSONAT JURIDIK SI KRYES TË VEPRËS
Ndryshimet në ligjin në vitin 2004 parashikuan dënim të personit juridik me dënim në të holla në rast se e njëjta paraqitet si kryerës i
veprës tregti me njerëz14. Në rast se niset nga mendimi i zgjeruar midis profesionistëve për ndryshim të mënyrës së kryerjes së veprës
dhe përmes shfrytëzimit gjithnjë e më të shpeshtë në sallone masazhi dhe të bukurisë dhe të agjencive për shoqërim, për shkak të rekrutimit
dhe eksploatimit të viktimave, atëherë befason mosekzistimi i asnjë dënimi për person juridik.
Një pjesë e madhe e gjykatësve shkakun për situatën e këtillë e shohin në mosveprimin e Prokurorisë publike dhe policisë. Duke e marrë
parasysh kallëzimin penal gjegjësisht ngritet aktakuzë, gjykatat janë të pafuqishme si linjë e fundit në vargun. Një pjesë e mendimeve
shkojnë në drejtim të theksimit të problemit me dëshminë e rëndë te veprat, ku si kryerës paraqitet person juridik.
Të tjerë, megjithatë konsiderojnë se mungesa e përvojës praktike në këtë fushë dhe para së gjithash bazës së dobët të edukimit (njëherit
kuadri i tanishëm vendimtar është shkolluar kur ky institut nuk ka ekzistuar) njëherit mospasja policë të edukuar, prokurorë publik dhe të
gjithë aktorët tjerë të cilët veprojnë para gjykatësve, pamundëson në mënyrë përkatëse të përdoret mundësia e dhënë ligjore.
Në pajtueshmëri me të autorizuarit e viktimave, prokuroria shumë vështirë lëshohet në ndjekjen e personave juridik që shpjegohet me
periudhën e gjatë të përshtatshmërisë së praktikës ndaj dispozitave të reja ligjore (mendohet në dispozitën në LPP nga viti 2004 në raport
të dënimit të personave juridik).
Problem shtesë është mungesa e dëshmive. Njëherit, “në sallonet për masazh gjithçka është rregulluar”(përkatësisht persona juridik të
regjistruar, përkatësisht i paraqitur dhe paguar kuadër pune dhe më tej).
Një pjesë e mbrojtësve të të pandehurve shkakun për mos sanksionimin e personave juridik për veprën nga neni 418-a e kërkojnë në
veprimin e prokurorisë publike dhe të MPB-së. Konsiderohet dhe se ngadalësia në implementimin e risive në legjislacionin është gjithashtu
përgjegjëse për mossuksesin në raport të kësaj çështje.
Megjithatë, është interesante që një pjesë e mbrojtësve konsiderojnë se është jo përkatës që personi juridik të përgjigjet, gjegjësisht se
“tregtia aspak nuk është vepër për person juridik”. Mendohet edhe se “me një rregullore të këtillë siç sot është i mundur manipulimi të
përgjigjet me të holla firma, e jo kryerësi”.
Konform një mendimi asnjëherë shërbimet seksuale nuk janë dhënë në personat juridik. Nëse salloni për masazh është ndërmjetësues,
personi përgjegjës i kryen veprimet në vend tjetër, kurse ajo tashmë vështirë mund të dëshmohet.
Konform i një të pyeturi tjetër, vetëm që në sferën ndëshkuese juridike trajtohet paramendimi, ndërsa duke e marrë parasysh se te personat
juridik ajo mungon dhe nuk munden personat juridik të përgjigjen. Ekziston edhe mendim se dënimi i personave juridik nuk është paraparë
në ligj.
Megjithëse konsiderohet se mbisundon qëndrimi se është vështirë të dëshmohet ekzistimi në vepër nga neni 418-a paragrafi 5.
Me këtë mendim dakordohen edhe shumica e përfaqësuesve të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Arsyet pse kjo është kështu kërkohen
më shumë drejtime: punësimi në sallonet të njerëzve të vet të cilit nuk janë të gatshëm të bashkëpunojnë me organet e ndjekjes,
mosregjistrimin e lokaleve si firma dhe më tej.
14

Në këtë rast përgjegjësia penale e personit juridik nuk e përjashton përgjegjësinë e kryerësit të veprës penale, neni 28-a f. 2 nga LPP-ja
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Mosekzistimi i pajisjes teknike dhe mospërdorimi i masave të posaçme hetimore gjithashtu përmenden si pengesë në grumbullimin e
dëshmive.
Një pjesë e të pyeturve konsiderojnë se problemi me mosdënimin e personave juridik qëndron në aftësimin e pamjaftueshëm të personelit
të MPB-së në praktikimin e risive të KP. Ekziston edhe mendim i vetëm dhe nuk ka realizim të tregtisë me njerëz nga ana e personit
juridik.
Përfundime dhe rekomandime: Në mendim e treguar të të gjithë të pyeturve nënvizohen problemet e ardhshme të mundshme të cilat e
pamundësojnë zbatimin e dispozitave për dënimin e personave juridik.
! Mosveprimi i prokurorisë publike dhe policisë.
! Mungesa e përvojës praktike dhe para së gjithash baza e dobët në edukimin e policëve, prokurorëve publikë dhe gjykatësve
! Periudha e gjatë e përshtatshmërisë së praktikës ndaj dispozitave të reja ligjore
! Mungesa e dëshmive
! Punësimi në sallonet e njerëzve të vet të cilët nuk janë të gatshëm të bashkëpunojnë me organet e përndjekjes,
! Mosregjistrimi i lokaleve si firma
! Mosekzistimi i pajisjes teknike dhe mospërdorimi i masave të posaçme hetimore.
Edhe pse një numër i madh i faktorëve veprojnë ndaj situatës të mosdënimit të personave juridik në fushën e tregtisë me njerëz, tepër i
rëndësishëm është proaktiviteti nga ana e organeve të ndjekjes në procesin e sigurimit të dëshmive. Obstruksion bën edhe ngadalësia në
absorbimin e ndryshimeve ligjore. Adresimi i këtyre çështjeve është i domosdoshëm për shkak të ballafaqimit me modalitetet e reja të
veprës tregti me njerëz.

3. DALLIMI NDËRMJET TREGTISË ME NJERËZ DHE NDËRMJETËSIMIT
NË KRYERJEN E PROSTITUCIONIT
Situatat e vërejtura në praktikë të derdhjes së padive nga vepra “Ndërmjetësim gjatë kryerjes së prostitucionit” në veprën :”tregti me
njerëz” e ngritën çështjen për (mos)ekzistimin e dallimit të qartë ndërmjet këtyre dy kallëzimeve penale si në kodin ashtu edhe në
perceptimin e profesionistëve në raport të të njëjtave.
Në 70% të përgjigjeve të gjykatësve tërhiqet konkluzioni se këto dy vepra përputhen dhe se ka nevojë nga përkufizim i qartë, gjegjësisht
se ka ngjashmëri në veprimet e kryerjes dhe për shkak të asaj vjen deri në ngatërresë. Nevoja për dallim të qartë e imponon edhe jo aq
rikualifikimin e rrallë15 nga më e rënda në veprën më të lehtë me të cilën janë të “privilegjuar tregtarët me njerëz”.

15

“Krijon konfuzione dhe shumë padi në fjalën përfundimtare, rikualifikohen në nenin 191 edhe pse kanë qenë në nenin 418a”.
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Vëmendje më të madhe shkaktoi paragrafi 3 nga neni 191 (“ai që për shkak të përfitimit me forcë apo me kërcënim serioz për përdorimin
e forcës do të detyrojë apo me mashtrim do të dërgojë person tjetër në dhënien e shërbimeve seksuale”) dhe ngjashmërinë e tij me paragrafin
një nga neni 418-a.
Konform gjykatësve të caktuar me shkurtimin e paragrafit 3 nga neni 191 do të- tejkalohej problemin ekzistues.
Shumica e profesionistëve nuk theksuan në cilin drejtim do të duhet të lëvizin ndryshimet edhe pse janë të dakorduar se të njëjtat do të
duhet të paraqiten.
Për 30% të gjykatësve situata me këto dy vepra është e dhënë qartë në ligjin.16
Si më shpesh elaborim i përmendur për rikualifikimin e veprës (konform gjykatësve të caktuar kjo ndodh në 70% të situatave) në suaza
të dëgjimit kryesor paraqitet mungesa e dëshmive adekuate. Në rast se nuk dëshmohet se viktima është blerë, lënda rikahëzohet në
ndërmjetësim gjatë kryerjes së prostitucionit. Njëjtë ndodh edhe “nëse nuk dëshmohet se është përdorë forcë, kërcënim, apo nga elementet
tjera të nenit 418-a”.
Sipas përgjigjeve të gjykatësve, më shpesh lënda fillon vetëm në bazë të deklaratës së viktimës. Më vonë për shkak të kësaj që viktima e
ndryshon deklaratën kryhet rikualifikimi që mos të dështojë lënda. Mungesa e dëshmive materiale, mospasje të konsideratës nga policia
dhe gjykatësit hetues, mungesa e deklaratave nga klientë janë pjesë e arsyeve të theksuara për mossuksesin në mbajtjen e padisë nën
nenin e njëjtë gjatë procedurës.
Në statistikën e Koalicionit të marrë në bazë të lëndëve të monitoruara nuk është regjistruar lëndë kur rikualifikimi është kryer nga neni
191 në nenin 418-a. Nga ana tjetër megjithatë, në suazat e përvojës së gjykatësve penal të cilët i punojnë këto vepra, vetëm në një rast ka
ekzistuar padi e ngritur për tregti me njerëz në hetimin të cilën që gjykatësi vendimtar e ka rikualifikuar në ndërmjetësimin në prostitucion.
Me vendim të Gjykatës së Apelit lënda përfundimin e saj e ka marrë nën nenin 418-a.
Mendimi i prokurorëve publik është ndarë në raport të pyetjes nëse dallimi ndërmjet këtyre veprave është dhënë qartë në ligjin.
Njëherit, një pjesë konsiderojnë se ka nevojë nga ndryshimi ligjdhënës. Propozimet shkojnë në drejtim të fshirjes së të gjitha paragrafëve
nga neni 191 përveç i pari (“krijon ngatërresë) apo megjithatë fshirje vetëm të paragrafit tre nga neni i njëjtë. Për të pyeturit tjerë, në
praktikë nuk janë regjistruar probleme në raport të klasifikimit të veprës.
Sqarimi për arsyet për shkak të cilave ndodh rikualifikimi është i ndryshëm. Disa prokurorë konsiderojnë se në situate kur ekziston vetëm
një e dëmtuar dhe kur nuk ka dëshmi të pamjaftueshme të grumbulluara, me qëllim të ekzistojë padia shkohet në veprën më të lehtë. Të
tjerë, megjithatë konsiderojnë se rikualifikimi paraqitet kur gjatë procesit do të konfirmohet se mungon ndonjë nga elementet (nuk ka
forcë, nuk ka kërcënim) të veprës tregti me njerëz (“fillojmë me nenin 418-a dhe pastaj dëshmohet se kanë ardhur si valltare…thelbësore
të ketë përfundim dhe pastaj shtetasit e huaj i dëbojmë”).
Të tretit thonë se rikualifikimi është me siguri për shkak të ndryshimit të deklaratës të të pandehurës edhe pse ekziston paragrafi se në
këso rastesh duhet të merret parasysh deklarata e parë e dhënë në hetimin.

16
“…Lehtë dallohen veprat sipas mënyrës së kryerjes. Te neni 418a ka gjini (këtu nuk figurojnë para) dhe ajo I definon punët, derisa megjithatë te prostitucioni gjithçka
është për shkak të parave.. “
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Mendimi i të autorizuarve është gjithashtu i ndarë. Derisa disa konsiderojnë se dallimi ndërmjet këtyre dy veprave është dhënë qartë në
ligjin dhe se problemi është zbatuar vetëm në praktikë, të tjerët janë të mendimit se ekziston ngatërresë në tekstin ligjor dhe se nevojitet
formulim më i saktë. Është propozuar rritja e dënimit për veprën “Ndërmjetësim në kryerjen e prostitucionit” (më konkret për nenin 191
paragrafi 3.
Si arsye më e madhe për shkak të cilës vendoset rikualifikimi (që konform një mendimi ndodh në rreth 90 % të situatave) paraqitet mungesa
e dëshmive, ndërsa para së gjithash ndryshim i deklaratës së viktimës ) e cila tejet shpesh është dëshmi e vetme).
Gjysma e mbrojtësve janë të mendimit se dallimi ndërmjet këtyre dy veprave është dhënë qartë në ligjin.
Një pjesë tjetër e avokatëve janë të mendimit se dallimi në ligjin nuk ka dhe se “se lihet në vlerësim të prokurorit në të cilën do ta udhëheqë
veprën.
Konform një personi “shumë herë paraqitet ngjashmëri në veprat dhe për fat të keq merret ligji më i ashpër për të pandehurin, ndërsa
duhet të zbatohet ligj më i butë”.
Konform tjetrit në përgjithësi edhe nuk ka pasur nevojë të vendoset neni 418-a, për shkak se me të dyfishohen gjërat. Njëherit, “në RSFJ
një kohë ka ekzistuar tregtia, ndërsa pastaj e njëjta është shfuqizuar”.
Më shumë se gjysma e mbrojtësve konsiderojnë se rikualifikimi nga neni 418-a në nenin 191 nga KP-ja më shpesh paraqitet për shkak të
mungesës së dëshmive që të mos “dështojë” padia17. Konform disave prej tyre prokuroria publike së pari ngriti padi rreth veprës më të
rëndë, ndërsa pastaj e ndërron në më të lehtën.
Një i pyetur konsideron se problemi te këto vepra është se ata janë relativisht të reja, nuk ka kualifikime të qarta të përshkrimeve të
veprave. Ligjet janë përshkruar nga legjislacione tjera dhe nuk janë harmonizuar me tonat.
Përfundime dhe rekomandime: Me ndryshimet e Kodit penal nga viti 200818 gjegjësisht me fshirjen e paragrafëve 4 dhe 5 nga neni
191 nga KP-ja, pjesërisht është pranuar propozimi i disa të pyeturve për zvogëlimin e paragrafëve tek veprat ndërmjetësim gjatë kryerjes
së prostitucionit. Ndryshimi sjell përjashtime të dënimit të ndërmjetësimit gjatë kryerjes së prostitucionit. Tek personat adoleshentë me
çfarë automatikisht të gjitha këto vepra do të (do të duhet) vendosen nën veprën tregti me njerëz (neni i ri 418-d nga KP-ja). Është interesant
që për dallim nga rregullorja e vjetër e cila që madje edhe nuk parashikonte dënim më të rëndë gjatë ndërmjetësimit gjatë kryerjes së
prostitucionit me persona adoleshentë (në raport të formës themelore) 19,, e reja sjell ashpërsim të jashtëzakonshëm të dënimeve.
Edhe pse dispozita nga paragrafi 3 neni 191 gjithashtu pësoi ndryshim (dënimi u rrit në vend të gjashtë muajve deri në pesë vjet në dënim
me burg prej tre deri në pesë vjet), megjithëse duket se mbeti problemi në raport të dallimit me veprën tregti me njerëz. Si arsye për
ekzistimin e rikualifikimit të rasteve nga vepra tregti me njerëz në ndërmjetësimin gjatë kryerjes së prostitucionit nga ana e të anketuarve
theksohen:

17

.ajo që është indikacion në 418a është dëshmi 191.
Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit penal nga 15.01.2008
19
Kritika në paragrafin 4 nga neni 191 shiko në "Propozim për ndryshim të veprës penale posedim në kryerjen e prostutucionit nga neni 191 të KP, Llazo Gjorgonovski,
„Makedonska regija za kazneno pravo i kriminologija„god.6 br. 1-2, 1999, str. 153
18
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"

Mungesa e dëshmive materiale, mospasje të inspektimeve nga policia dhe gjykatësi hetues, mungesa e deklaratave nga klientët

"

Ndryshim i deklaratës të dëshmitarit që në mungesë të dëshmive tjera sjell edhe deri te ndryshimi i veprës për të cilën paditet20

"

Pamundësia për dëshmimin e veprës në pjesën viktimë “e blerë”

"

Pamundësia për dëshminë e disave nga mënyrat e realizimit të veprës tregti me njerëz (forcë, kërcënim, mashtrim, grabitje dhe
më tej)

Propozimi i disa personave profesionist për eliminimin e paragrafit 3 nga neni 191 nga KP-ja me çfarë do të ndihmohej në tejkalimin e
problemit të derdhjes së padive nga njëra në veprën tjetër, konsiderohet parësor.

4.PROBLEME GJATË PERCEPTIMIT TË KONCEPTIT KRIMINAL I
ORGANIZUAR DHE REFLEKTIM I TË NJËJTIT NË PRAKTIKËN E GJYKATAVE
Konform të dhënave statistikore nga të gjitha lëndët e monitoruara lidhur me veprën tregti me njerëz (neni 418-a dhe 418-g nga KP-ja),
përqindja e cila e pasqyron pjesëmarrjen e tre apo më shumë personave “të paditur” në suaza të një ngjarjeje juridike penale gjegjësisht
vepër, arrin 35 derisa megjithatë përqindja e pjesëmarrjes të tre apo më shumë personave të “dënuar” arrin 19.

Në raport të veprës Ndërmjetësim gjatë kryerjes së prostitucionit përqindja arrin 22 nga personat e paditur (20 të dënuar) derisa te trafikimi
i emigrantëve (neni 418-b dhe 418-v nga KP) 34, gjegjësisht 39%.

20

Ekziston edhe mendim i kundërt të theksuar në tryezën e rrumbullakët të mbajtur në Shkup më 16.10.2008. (me përfaqësues të gjyqësisë, prokurorisë publike, MPBsë, me mbrojtësit e të paditurve si dhe me përfaqësuesit e viktimave) në të cilën, konform praktikës gjyqësore në rastet të ndryshimit të deklaratës të victims, dëshmitari,
besimi përputhet me atë të dhënë në hetim. Për shkak të përkrahjes shtesë të të njëjtës duhet të tentohet që gjatë marrjes së tij çdoherë të jenë prezentë edhe i pandehuri
edhe mbrojtësi i tij.
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U imponua si pyetje nëse në situatat kur në njërën ngjarje juridike penale nuk është konfirmuar pjesëmarrja e minimum tre personave
nuk duhet në përgjithësi të flitet për tregti si formë e krimit të organizuar për shkak se mungon njëri nga elementet themelore të cilën kjo
vepër e bën në mënyrë të organizuar, apo nëse situata e këtillë na flet për sukses të pamjaftueshëm dhe identifikim të të gjithë pjesëmarrësve
në ngjarjen?
Llojllojshmëria e përgjigjeve të dhëna nga ana e gjykatësve na konfirmoi se nuk ka qasje të unifikuar në trajtimin e kësaj teme. Pjesa më
e madhe e të pyeturve konsideruan se tregtia me njerëz vetiu është krim i organizuar dhe nuk është me rëndësi nëse paraqiten dy, tre apo
më shumë persona si kryerës së veprës, Më të rralla janë mendimet se tregtinë mund ta kryejë vetëm një person (s’është patjetër të ekzistojë
grup për realizimin e veprës) apo madje dhe se tregtia nuk paraqet formë të krimit të organizuar (“nuk mund të jetë në atë grup vepra
penale për shkak se nuk ka politikan midis të pandehurve dhe nuk ka shtet të sulmuar, gjegjësisht dëm të buxhetit të shtetit”).
Ndërkaq, ajo që në përgjithësi mund të konkludohet nga përgjigjet se mbisundon mendimi se tregtia me njerëz (para së gjithash tek ne)
është shumë më e organizuar nga ajo që statistika për pjesëmarrje të tre personave në ngjarjen e pasqyron edhe se fakti që në procedurë
para gjykatës paraqiten vetëm një apo dy persona më shpesh ka të bëjë në pamundësinë për konfirmimin e identitetit të të gjithë personave
të cilët kanë qenë pjesë e zinxhirit.
E njëjta ka të bëjë edhe në veprën trafikim i emigrantëve e cila bashkë me tregtinë “favorizohet kohën e fundit”
Me përjashtim të mendimit të një prokurori publik i cili konsideron se vepra mund të ekzistojë madje edhe kur ka vetëm një person në
ngjarje (“mund të ketë vetëm një person i cili e ka pranuar viktimën dhe e eksploaton, nuk duhet të ekzistojnë tre që të ekzistojë vepra”),
të gjithë prokurorët tjerë publikë konsiderojnë se nevojitet minimum tre persona dhe thuajse se çdoherë ekzistojnë në praktikë, megjithatë
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në lëndën evidentohen si të panjohur. Problem me identifikimin e të gjithë pjesëmarrësve në ngjarje ekziston. E fundit para së gjithash
për shkak të derdhjes së aktiviteteve përmes kufirit shtetëror dhe mossuksesit të Interpolit ose organeve tjera më me efikasitet të veprojnë
në sferat ndërkombëtare.
Të autorizuarit e viktimave janë të një mendimi në qëndrimin se në realizimin e veprës çdoherë marrin pjesë një numër i madh i personave
dhe se problemi qëndron para së gjithash në orvatjet e pamjaftueshme të organeve për identifikimin e pjesëmarrësve në ngjarjen juridike
penale.
Një pjesë e mbrojtësve të të pandehurve e ndajnë mendimin e të autorizuarve të viktimave. Ata konsiderojnë se tregtia paraqet formë të
krimit të organizuar dhe për shkak të kësaj kërkon ekzistim të minimum tre personave në grupin e kryerësve dhe përzierje të pushtetit.
Një i pyetur konsideron se krimi i organizuar mund të ekzistojë edhe vetëm me dy persona në rast se ekziston marrëveshje për veprimet
dhe se tregtia me njerëz në Maqedoni edhe nuk është aq e organizuar sa paraqitet. Një tjetër megjithatë është i mendimit se në përgjithësi
tek ne nuk ekziston asnjë grup i organizuar për shkak se vajzat (gjoja viktima”) vetë vijnë dhe punësohen në baret. U theksua edhe problemi
me dënimin shumë të ashpër të trafikantëve të emigrantëve-taksistë të cilët janë të fundit në zinxhirin e rrjetit të organizuar dhe të cilët
fare nuk janë pjesë e krimit të organizuar për shkak se nuk dinë për zinxhirin e tërë. Njëherit konform një mendimi më shpesh (në 99%)
në veprat nga neni 418 nga KP-ja më shpesh identifikohen vetëm dy persona. Duke e marrë parasysh se për krim të organizuar nevojiten
minimum tre persona në lëndët konkrete duhet të gjykohet si për realizim individual, e jo të supozohet se krimi është organizuar dhe se
ka edhe persona tjerë të cilët nuk kanë qenë të identifikuar
Mendimet e përfaqësuesve të MPB-së ndryshojnë nga ata të cilët konsiderojnë se pas secilës viktimë të tregtisë dhe secilit emigrant që
është i trafikuar qëndron grup i organizuar, dhe deri tek ato të cilët janë të qëndrimit se jo çdoherë ka krim të organizuar te këto vepra.
Konform këtyre të fundit më së shpeshti bëhet fjalë për veprim individual të pronarëve të objekteve. Konsiderohet se “…ka edhe nga
njëri edhe nga tjetri…nuk janë të gjithë aq të organizuar, por ka edhe lëshime në identifikim…”. Duket sikur zvarritet mendimi se më
parë shkalla e organizimit të tregtarëve me njerëz ka qenë në shkallë më të lartë.
Derisa një pjesë e të pyeturve nuk pajtohen se bëhet fjalë për përpikëri të pamjaftueshëm të policisë në identifikimin e të gjithë pjesëmarrësve
në ngjarje duke pohuar se mbi 90 % e denoncimeve bëhet fjalë për tre apo më shumë persona të denoncuar, një pjesë tjetër janë më
kritikë dhe i përmendin përcipshmërinë në punën si dhe edukimin e pamjaftueshëm të kuadrit (për atë që është krim i organizuar) si arsye
për numrin e madh të lëndëve me vetëm një apo dy persona të dënuar. Njëherit, nevojitet kohë më e gjatë që të verifikohen të gjithë
pjesëmarrësit. Konform një mendimi, lëndët me një apo dy pjesëmarrës më shpesh paraqiten në qytetet e vogla ku aktiviteti në përgjithësi
reaktiv, e jo proaktiv (”kryerësit janë kapur incidentalisht”). Konform tjetrit, faji duhet të kërkohet edhe te viktima gjegjësisht mos tregimi
i saj për kryerësit e veprës.
Përfundime dhe rekomandime: Nevojitet angazhim më i madh dhe vëmendje më e madhe nga e organeve në përndjekjen gjatë zbulimit
(edhe përndjekja) të të gjithë kryerësve në një ngjarje juridike penale nga fusha e këtij lloji të veprave kriminale.
Nevojitet ndërrimi i konceptit të veprimit të organeve të përndjekjes dhe ngritjes në nivel në të cilën fokusohet në përshkrimin e përgjithshëm
të një ngjarjeje, e jo vetëm në një pjesë të saj, me qëllim përfshirjen e të gjitha aktiviteteve dhe personave të involvuar në kryerjen e
veprës.
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II Kompensimi i viktimave të tregtisë me njerëz

Numri i vogël i kompensimeve të shqiptuara të dëmit material të viktimave të tregtisë me njerëz në praktikën e gjykatave themelore
drejtojnë në konkluzion se vendi ynë nuk mundet të lavdërohet me një sistem përkatës të ndërtuar për kompensim.
Konform të dhënave të Koalicionit, në 28 nga gjithsej 46 lëndë të monitoruara lidhur me veprën tregti me njerëz dhe ndërmjetësim gjatë
kryerjes së prostitucionit është parashtruar kërkesë juridike pronësore. Në këtë rast për 18 prej tyre është sjellë verdikt dënues për disa
apo të gjithë të pandehurit.
Përafërsisht gjysma e lëndëve në raport të kërkesës për kompensim të dëmit jo material është marrë vendim plotësues. Derisa për tre
lëndë është marrë vendim në raport të kërkesës jo materiale, në katër tjerë të dëmtuarit janë drejtuar në proces qytetar.

* - Kërkesë pronësore juridike
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Nëse niset nga aspekti i personave të dëmtuar në procedurë, përqindjet në mënyrë të parëndësishme ndryshohen. Njëherit, nga gjithsej
49 të dëmtuar të cilët kanë parashtruar kërkesë juridike pronësore në lëndët e monitoruara (numri i përgjithshëm i grave dhe vajzave të
regjistruara arrin 94; 31 paraqiten vetëm si dëshmitarë në procedurë në 14 raste, statusi i tyre ende është i panjohur), 35 prej tyre kanë
qenë pjesë e lëndës e cila ka përfunduar me verdikt dënues.
Në këtë rast 13 të dëmtuar presin të merret vendim plotësues në raport të kërkesës juridike pronësore të tyre (nga gjithsej 15 konform të
dhënave të marra nga gjykata dy janë tërhequr nga kërkesa), 4-ve u është dhënë dënimi i njëjtë (lartësia e të njëjtave lëviz nga 100.000,00

MKD – për dy viktima, përmes 500.000,00 MKD dhe deri në 1.516.662,00 MKD), ndërsa 13 janë drejtuar në kontest qytetar. Deri në
fund të shtatorit 2008, asnjë vendim për kompensim nuk është realizuar 21.

5. PROBLEMET TË CILAT PARAQITEN GJATË KOMPENSIMIT
TË DËMIT MATERIAL
21

Në tryezën e rrumbullakët të mbajtur në Shkup më 16.10.2008. (me përfaqësues të gjyqësisë) prokurorisë publike, MPB-së, me mbrojtësit të pandehurve si dhe me
të autorizuarit e viktimave), u theksua problemi me pamundësinë për kryerje të edhe ashtu numrit të vogël të shqiptimeve të verdikteve në raport të kompensimit të
dëmit material të viktimave të tregtisë me njerëz, nga ana e kryersëve.
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Arsyet për mossuksesin në funksionimin e mekanizmave të vendosur për kompensim të viktimave të tregtisë me njerëz në Republikën e
Maqedonisë, ndërsa posaçërisht për numrin e vogël të kërkesave juridike pronësore të dënuara, u kërkua në disa drejtime. Njëherit, vëmendje
u kushtua në numrin e zvogëluar të ekspertizave të urdhëruara pa të cilat që konfirmimi kompensimit adekuat është i pamundur (duke e
përfshirë problemin e tyre në kohë); në problemet që paraqiten gjatë implementimit të ndryshimeve në LPP nga viti 2004 konform kërkesës
juridike pronësore të parashtruara në procedurën penale zgjidhet, në suaza të së njëjtës nëse i pandehuri në fund është gjykuar për vepër
penale si dhe kundërshtimin në sjelljen, gjegjësisht mos sjelljen e verdikteve plotësuese.

a) Shqiptim i butë i kompensimit për dëmin material
Duke u nisur nga të dhënat se vetëm në katër rastet gjegjësisht për katër viktima është shqiptuar kompensim të dëmit jo material në suaza
të të gjitha lëndëve të monitoruara nga viti 2005 deri në fund të shtatorit të vitit 2008. (nga gjithsej 49 të regjistruar persona-viktima të
dëmtuar në lëndët e monitoruara nga ana e Koalicionit)22 nga të pyeturit u kërkua mendim për shkaqet të cilat fshihen pas shqiptimit të
butë të kompensimit të viktimës së tregtisë.
Si problem më të madh gjykatësit e theksojnë parashtrimin e kërkesës jo të saktë nga ana e të autorizuarve të viktimave-të dëmtuar të
cilën në këtë rast nuk është e përkrahur me dëshmi. Njëherit, konform disave prej tyre, të autorizuarit e parashtrojnë kërkesën, më shpesh
shumë vonë në procedurën pa i bashkangjitur dëshmi dhe ekspertizë. E njëjta ka të bëjë edhe në shumën fikse pa u definuar baza sipas të
cilës kërkohet kompensimi dhe si e tillë nuk mundëson marrjen e vendimeve për kompensim. Njëherit, të autorizuarit nuk parashtrojnë
dëshmi për shpenzimet e viktimës.
Nga ana tjetër të autorizuarit e viktimave thonë se kërkesat e parashtruara juridike pronësore janë precizuar çdoherë kur ajo është e
mundur. Jashtëzakonisht, për shkak të efikasitetit të procedurës kërkohet kompensim juridik (mospasja e të dhënave ndonjëherë është
rezultat i jo sigurimit të kontrollimeve mjekësore nga ana e qendrave dhe moskonfirmim të gjendjes së vërtetë të viktimave në raport të
traumave të pësuara). Konform të të gjithë të autorizuarve kërkesa juridike pronësore parashtrohet që në hetimin.
Në raport të dëshmive, konsiderojnë se kjo nuk varet prej tyre por nga institucioni i cili duhet t’i sigurojë. Njëherit, sjellja e viktimës23,
angazhimi i qendrës transitore, angazhimi i MPB-së janë vetëm pjesë e aktiviteteve për realizimin e së cilës institucionet e caktuara duhet
të parashtrojnë dëshmi para gjykatës.
Shpjegimi për numrin e vogël të kompensimeve të shqiptuara disa të autorizuar e kërkojnë në veprimin e gjykatësve dhe jogatishmërisë
të veprojnë.
Jashtëzakonisht edhe vetë viktimat për shkak të frikës nuk janë të gatshme të parashtrojnë kërkesë për kompensimin e dëmit.
Disa nga prokurorët publik megjithatë sqarimin për arsyet për shkak të të cilave nuk shqiptohet kompensim i viktimave të tregtisë me
njerëz e gjejnë në pamundësinë të sigurohet viktima para gjykatës dhe pamundësinë të gjykohet vepra pa të, problemi me zvarritjen e
procedurës apo megjithatë jo sigurimin e ekspertizës.
22
23

Në këtë rast vetëm në dy situate është shqiptuar dëm material më lartësi prej 98023 den....
" Një sjellje e viktimës arrin rreth 5000 EURO"
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Një e treta e mbrojtësve janë të mendimit se qortim për situatën me kompensimin e viktimave qëndron dhe në gjykatën për shkak se
gjykata është ajo që duhet të urdhërojë ekspertizë në barrë të shtetit (e jo viktima).
Konform një mendimi, nëse parashtrohet kërkesë për dëmtim në procedurën penale, në një numër më të madh të rasteve “gjykatësi vetëm
i tregon të autorizuarit ta theksojë që pastaj ta drejtojë në proces”
Disa nga të anketuarit konsiderojnë se përgjegjësia është tek të autorizuarit për shkak se nuk sigurojnë dëshmi përkatësisht nuk e mbështesin
kërkesën me ekspertizë, kurse ajo është vendimtare për rastin.
Të tretit ndërkaq, konsiderojnë se problemi është te viktima. E njëjta zhduket dhe kurrfarë ekspertize nuk mundet të zbatohet.
Një pjesë e përfaqësuesve të MPB-së janë të mendimit se problemi me kompensimin është i lidhur për problemin e mosshqiptimit të
konfiskimit. Pjesa tjetër, megjithatë arsyen e kërkojnë në mosekzistimin e fondit shtetëror për kompensim. Është përmendur edhe mungesa
e përvojës për shqiptim të kompensimit në praktikë. Njëherit, problem paraqet ajo që vajzat (viktimat) frigohen të dëshmojnë dhe për
këtë nuk janë të gatshme sërish të paraqiten para gjyqit.

b) Ekspertizë
U imponua pyetja në çfarë ka të bëjë numri i vogël i ekspertizave të radhitura me qëllim të konfirmimit të kompensimit adekuat, posaçërisht
në rast se merret parasysh roli kyç i të njëjtës gjatë zgjidhjes për kompensim të viktimës të tregtisë me njerëz.
Konform të dhënave nga monitorimi i lëndëve ekspertizë për shkak të zgjidhjes në raport të kompensimit të dëmit material të viktimës së
tregtisë me njerëz është radhitur vetëm në shtatë raste të thjeshta.
Mendimi i gjykatësve të anketuar rreth kësaj pyetje janë të llojllojshme. Një pjesë e tyre konsiderojnë se numri i vogël i ekspertizave të
radhitura janë rezultat i faktit që askush nuk ka kërkuar e njëjta të zbatohet. Njëherit, ekspertiza më shpesh zgjidhet kur ka propozim,
përkatësisht kërkesë të ndonjërit nga klientëve. Konform mendimit tjetër gjykatësi nuk do guxonte të kërkojë ekspertizë për shkak se e
dëmtuara mund ta ndryshojë kërkesën dhe të heq dorë nga kompensimi i dëmit. Në këtë rast ngarkesa për mbulimin e shpenzimeve për të
njëjtën do të bien në barrë të gjykatës. Është përmendur se nëse nuk ekziston kërkesë precize dhe nuk mund të urdhërohet ekspertizë.
Problem shtesë është edhe fakti që viktima është shtetas i huaj dhe se për atë që e njëjta, shpesh, veçse nuk ndodhet në territorin e RM-së,
dhe ekspertiza nuk mund të urdhërohet.
Për të njëjtën pyetje nga ana e prokurorëve të marra janë përgjigje të ndryshme. Nga qëndrimi se “nëse ekspertizë propozon prokurori
do të dalë se dyshon në besueshmërinë e deklaratës së viktimës”, dhe deri te qëndrimi se “ekspertiza duhet ta frikësojë viktimën, ndërsa
për shkak se ajo nuk është këtu dhe e njëjta nuk mund të realizohet. Gjykata nuk ka mjete t’i paguajë) ekspertizat”.
Mendimi i shumicës së autorizuarve të viktimave është se ekspertiza kërkohet në çdo moment. Tjetër, ndërkaq përfaqësues zyrtar
konsideron se propozimi për ekspertizë nuk duhet ta parashtrojë i autorizuari por prokurori publik, dhe në rast se i njëjti nuk e ka bërë
atë, atëherë obligimin e ndërmerr i autorizuari.
Njëherit, janë përmendur disa probleme praktike. Para së gjithash, pagesa e ekspertizës së radhitur. Në rast se e njëjta nuk mbulohet nga
ana e ndonjë institucioni atëherë numrat e ekspertizave të radhitura në lëndët të tregtisë me njerëz do të mbeten të vogla. Është theksuar
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edhe problemi me viktimat vendore të moshës madhore të tregtisë me njerëz. Duke e marrë parasysh faktin se në të njëjtat jo rrallë u
humbet gjurma (në rast se nuk duan të mbeten në qendrën transitore), vështirë edhe mund të kërkohet ekspertizë.
Konform mendimit të disa përfaqësuesve të Ministrisë së Punëve të Brendshme problemi qëndron në mungesën e praktikës në gjyqësi
për adresimin e kësaj çështje si dhe në presionin i cili bëhet me ekzistimin e normave mujore në punën e tyre. Tjerë janë të mendimit se
aktiviteti i të autorizuarit i viktimës është në korrelacion të drejtpërdrejt me numrin e ekspertizave të radhitura. Përmendet edhe mënyra
shumë e komplikuar e pagesës së kompensimit.

c) Rregullorja
Një pjesë e gjykatësve e theksuan pakënaqësinë në relacion të mënyrës në të cilën është rregulluar në LPP materia për kërkesë juridike
pronësore.
Me ndryshimet nga viti 2004 në ligjin u vendos obligimi i detyruar për gjykatën që të vendos në raport të kërkesës së parashtruar juridike
pronësore në suaza të procedurës penale në rast se sillet verdikt dënues. Edhe krahas qëndrimit të autorëve të caktuar24 (dhe me siguri të
ligjdhënësit) se në këtë mënyrë mbrohet personi i dëmtuar nga hyrja e panevojshme në procedure të re (në të cilën viktima e tregtisë dhe
jo çdoherë mund të jetë prezentë për shkak se më shpesh veçse është kthyer në vendin amë, ndërsa edhe konform ligjit të ri për të huaj
pas përfundimit të procedurës penale ajo nuk ka mundësi ta vazhdojë qëndrimin e vet në RM25) dhe se përmes zgjidhjes për kompensim
në procedurën penale shtyhen problemet për konfirmimin e lartësisë së vlerës së konfiskuar nga e cila do të mbulohej ai kompensim,
megjithatë një pjesë e të pyeturve janë të mendimit se me rregulloren e këtillë (konform nenit 101 nga PL-ja vështirësohen punët përkatësisht
krijohen probleme të reja.
Njëherit, me zgjidhjen e këtillë gjykatësve u imponohet puna shtesë, ndërsa njëherit dhe zvarriten procedurat. Është përmendur përpunimi
i pamjaftueshëm i çështjes për kompensim në ligj (të paktën në drejtim të konfirmimit se “rregullat për proces do të zbatohen edhe në
procedurën penale”) Sipas një mendimi e dëmtuara nuk ka të drejtë të ankesës në raport të çështjeve të caktuara për kompensim.
Disa gjykatës (ata të cilët kanë shqiptuar kompensim të dëmit material) konsiderojnë se nuk ka kurrfarë problemi me kompensimin e
personave të dëmtuar dhe se në rast se është parashtruar kërkesë juridike pronësore në procedurë përmes kërkesës së ekspertizës gjykohet
kompensimi i dëmit.

d) Udhëzim për në proces
Vetjake por ekzistuese janë edhe mendimet ndërmjet gjykatësve se, se një pjesë e kolegëve që të mos prolongohet procedura, ndërsa për
shkak se është e domosdoshme të arrihet normë e projektuar e lëndëve i udhëzojnë për në proces.
Dispozitat ligjore në PLL nga viti 2004 nuk e lejojnë mundësinë për drejtimin e personit të dëmtuar ta zgjidhë kërkesën juridike në proces
qytetar në rast se është sjellë verdikt dënues, ndërsa kërkesa është parashtruar në procedurën penale. Megjithatë në praktikë (edhe krahas

24
25

Vllado Kambovski, Konfiskimi i pronës dhe fitimit dobisë pronësore dhe marrja e lëndëve, e drejtë ndëshukuse, pjesa e përgjithshme, Shkup 2004, Kulturë, faq. 984
Ardhja e sërishme në vend për gjykim është përcjellur me shpenzime shtesë
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qëndrimit të disa nga të pyeturit se “pas ndryshimeve nga viti 2004 nuk ka gjykatës që do të gjykojë në të dhe se njëjta është bazë për
shkarkim”) janë vërejtur katër raste ku (13) viktima të tregtisë janë drejtuar ta zgjedhin çështjen për kompensim jashtë procedurës penale.
Arsyetimet e gjykatësve në raport në çështjen pse ajo është kështu sërish lëvizin në drejtime të ndryshme. Një pjesë mendojnë se si arsye
paraqitet parimi për urgjencë në lëndët e paraburgimit përkatësisht rreziku nga zvarritja e lëndës. Një pjesë konsiderojnë se e njëjta ka
ndodhur me kërkesë të të dëmtuarës, gjegjësisht të autorizuarit të saj. 26
Zvarritet edhe mendimi se kur është e pamundur të gjykohet, më mirë është që e dëmtuara të udhëzohet ta zgjidhë çështjen për kompensim
në procedurë qytetare.
Të autorizuarit konsiderojnë se gjykatësit vëmendjen e vet e kushtojnë kryesisht në dëshmimin e veprës e jo në kompensim, për shkak
se i njëjti e zvarrit procedurën. Përmendet edhe mungesa në zgjidhjen e çështjes konkrete në korrelacion me nevojën për trajnim të kuadrit
gjyqësor.
Në pyetjen nëse është ngritur procedurë për kompensim të dëmit të paktën një viktimë, është përgjigjur negativisht nga ana e të gjithë të
autorizuarve.
Si arsye theksohet ekzistimi i problemit të hyhet në kontakt me viktimat të cilët veçse janë kthyer në vendet amë (dhe madje edhe me
viktimat vendore të cilët nuk janë dakorduar të stacionohen në qendër) si dhe mungesa e mjeteve financiare për shlyerjen e taksave gjyqësore.
Janë përmendur edhe nismat për lirimin nga pagesat e taksave të viktimave të tregtisë si dhe për formimin e fondit pikërisht për këtë
dedikim, megjithatë konform të autorizuarve konsiderohet se ende nuk ekzistojnë mundësi që idetë e këtilla të jetësohen në praktikë.
Mendimet e mbrojtësve të të pandehurve në relacion të drejtimit të të dëmtuarës në proces (edhe pse konform rregullores kërkesat për
kompensim të parashtruara në procedurë penale në mënyrë të detyrueshme duhet të zgjidhen në suaza të së njëjtës), ndahen nga ata të
cilët e gjykojnë atë dhe deri tek ata që e mbrojnë. Konform atyre të fundit, me “ofrimi i pamjaftueshëm i dëshmive materiale që të zgjidhet
edhe në mënyrë fikse dhe pa u argumentuar kërkesat e parashtruara për kompensim, gjykata aspak nuk është në pozitë të vendos. Me
rregulloren e këtillë zvarritet procedura, ndërsa nga ana tjetër të dëmtuarit askush nuk mundet t’i ndalojë të ngrenë proces”
Në grupin tjetër (më të vogël) konsiderojnë se gjykatësit për shkak të thjeshtësimit të procedurës nuk duan të vendosin në suaza të procedurës
penale.

e) Verdikte plotësuese
Konform rregullores së tanishme nëse dëshmitë nuk japin bazë të mjaftueshme për verdikt të tërësishëm apo të pjesshëm të kërkesës
juridike pronësore, ndërsa për sigurimin e tyre shtesë ekziston rrezik nga shtyrje e paarsyeshme të procedurës penale, gjykata me verdiktin
do të gjykojë vetëm në bazë, apo parësoren dhe pjesërisht shumën e kërkesës juridike pronësore, ndërsa për shumën e kërkesës juridike
pronësore apo pjesën tjerët nga ajo shumë do të deklarojë në verdiktin plotësues.

26
Ekziston mendim se përfaqësuesi fuqiplotë kërkon nga gjykata të prononcohet vetëm për bazën ndërsa pastaj do të ngrihej procesi qytetar për pastrimin e shumës.
Njëherit, konsiderohet se dëshira e avoatëve të marrin më shumë lëndë dhe ndërmarrin më shumë veprime sjell deri te marrja e dy procedurave. Sqarimi i fundit nuk
mundet mund të bëjë me victimën e tregtisë me njerëz për shkak se asnjë procedure qytetare ende nuk është udhëhequr shiko më poshtë).
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Për momentin 13 viktima presin të shqiptohen verdikte plotësuese në lëndët për veprën tregti me njerëz.
Konform mendimit të një pjese të gjykatësve, nuk ka shkaqe të arsyeshme për situatën e këtillë, “për viktimën si dhe për të pandehurin
është më mirë që më shpejt të përfundojë procedura”, si dhe do të shmangen kamatat shtesë.
Disa të pyetur arsyetimin e kërkojnë në periudhën e madhe që kalon derisa verdikti për fajësinë e kryerësit të mos bëhet i plotëfuqishëm.
Tjerë, megjithatë konsiderojnë se verdiktet plotësuese harrohen dhe se është e domosdoshme të zhvillohet evidencë e posaçme me qëllim
që të shmanget jo procedimi i tyre. Faji kërkohet edhe në ligjin në drejtim të mosekzistimit të kornizës kohore në të cilën që këto verdikte
duhet të sillen si dhe nëse për të njëjtat vendoset me kërkesë të klientëve apo megjithatë sipas detyrës zyrtare. Konsiderohet se tërhiqet
edhe qëndrimi sipas të cilit në rast se klientja nuk është e interesuar dhe nuk kërkon të sillet verdikt plotësues nuk ekziston detyrim të
veprojë27. Sipas një vendimi, kur verdiktet plotësuese do të numëroheshin si lëndë e përfunduar në kuotën mujore që gjykatësit duhet ta
plotësojnë, do të stimulohej më shpesh sjellja e këtyre vendimeve.
Shumica e gjykatësve janë të mendimit se veprimi në kornizë kohore në të cilën do të sillej verdikt plotësues në tekstin ligjor (apo të
paktën si mendim parimor i Gjykatës Supreme) do të sillte deri në përmirësimin e situatës me shqiptimin e kompensimeve të viktimavetë dëmtuara të tregtisë me njerëz.
Me qëndrimin e këtillë dakordohen edhe të gjithë të autorizuarit. Konform një propozimi ky afat do të duhej të jetë me një kohë prej 6
muajsh”. Vetëm përmes përkufizimit kohor do të tejkalohet “jo stabiliteti në vendosjen e organeve dhe papërgjegjësinë e individëve”.
Në pyetjen nëse është reaguar për përshpejtimin në sjelljen e verdikteve plotësuese vetëm një përgjigje është pozitive, edhe pse ekziston
pajtueshmëri se kjo nevojitet.
Mendimi i mbrojtësve në raport të shkaqeve për mos sjelljen e verdikteve plotësuese është e ndryshme. Disa konsiderojnë se problemi
është që në 99 % e të rasteve nuk është gjetur ekspertizë psikiatrike dhe për këtë dhe nuk mundet të sillen (lëshim tek të autorizuarit dhe
gjykata). Të tjerët janë të mendimit se për shkak të rritjes së efikasitetit dhe shpejtësisë së përfundimit të lëndëve nuk zgjidhet edhe në
mënyrë plotësuese. Të tretit konsiderojnë se nuk duhet me verdikt plotësues të vendoset por drejtpërdrejt me bazën e verdiktit. Një avokat
konsideron se duke e marrë parasysh atë “që të dëmtuarit dhe nuk janë në të vërtetë të dëmtuar dhe se nuk do të sillen verdikte plotësuese”.
Në raport të vendosjes së kornizës kohore në të cilën këto verdikte do të zgjidheshin, sërish ekzistojnë mendime të ndara. Njëherit, një
grup më i vogël janë të qëndrimit “se përkufizimi me kohë është kontestues për shkak se edhe ndikime tjera jashtë gjykatës (dorëzim) dhe
se organet administrative në gjykatë duhet të bëjnë llogari”. Në këtë rast dihet se edhe verdikti plotësues duhet të sillet në afat të arsyeshëm
dhe për këtë nevojitet nga rregullorja e kornizës kohore.
Një grup më i madh konsiderojnë se për shkak të efikasitetit duhet të përcaktohet afati, gjegjësisht duhet të ketë përkufizim kohor apo
megjithatë ndonjë vendim intern të Gjykatës Supreme.
Përfundime dhe rekomandime: Konform mendimit të të gjithë aktorëve në procedurën në raport të pengesave në sigurimin e kompensimit
të dëmit material të viktimave të tregtisë e njerëz si probleme të mundshme të cilave duhet t’u kushtohet vëmendje përmenden:
27

Në diskutimin të ngritur në tryezën e rrumbullakët të mbajtur në Shkup më 16.10.2008 (me përfaqësues të gjyqësisë) prokurorisë publike, MPB-së, me mbrojtësit të
pandehurve si dhe me përfaqësues fuqiplotë të viktimave), u theksua nevoja nga ekzistimi I nismës nga ana e të autorizuarvetë viktimave për sjelljen e verdikteve
plotësuese. Prandaj konsiderohet se është pranuar qëndrimi se në lidhje me verdiktin plotësues nuk vendoset nga na e gjykatësit po sipas detyrës zyrtare por me kërkesë
të të dëmtuarës (gjegjësisht të autorizuarit të saj).

35

Koalicioni “Të gjithë për gjukim të drejtë”

C M Y K

C M Y K

Monitorim i lëndëve nga fusha e tregtisë me njerëz
♦ Parashtrimi i kërkesës juridike pronësore jo precize nga ana e të autorizuarve të viktimave-të dëmtuara shumë vonë në procedurë
♦

Mosmbështetja e kërkesës juridike pronësore me dëshmi

♦ Pamundësia të urdhërohet ekspertizë për shkak të faktit që viktima është shtetas i huaj dhe veçse nuk ndodhet në territorin e RMsë apo, megjithatë është viktimë shtëpiake por nuk dëshiron të vendoset në qendrën dhe i humbet gjurma
♦ Mosgatishmëria e gjykatës të urdhërojë ekspertizë në ngarkesë të shtetit
♦ Interesimi i pamjaftueshëm i prokurorit publik që të parashtrojë propozim për zbatim të ekspertizës
♦ Zhdërvjelltësia e pamjaftueshme e institucioneve (të cilat marrin pjesë në procesin e sjelljes dhe vendosjes së viktimës) gjatë
sigurimit të dëshmive në procedurë
♦ Mospasja e mjeteve financiare për shlyerjen e taksave gjyqësore gjatë ngritjes së procedurës qytetare për kompensim se rreth të
njëjtave vendoset sipas detyrës zyrtare
♦ mosekzistimi i kornizës kohore të caktuar me ligj në të cilën verdiktet plotësuese duhet të sillen si dhe nevoja nga saktësimi se
rreth të njëjtave vendoset sipas detyrës zyrtare
♦ përpunimi i pamjaftueshëm i çështjeve për kompensim në ligjin
♦ imponimi i punës shtesë për gjykatësit dhe rritja e rrezikut nga zvarritja e procedurës
Duke mos hyrë këtu në vlerësimin e hollësishëm të ndikimit individual të secilit nga faktorët e lartpërmendur mbi situatën e përgjithshme
me kompensim të viktimave të tregtisë në vend. Ajo që mundet menjëherë të vërehet është lidhshmëria e tyre shkakore e njëpasnjëshme
dhe mundësia për tejkalimin (e disa nga ata) përmes veprimit proaktiv me kohë të paktën nga njëra palë, gjegjësisht aktor në procedurë.
Duke u nisur nga mundësia e dhënë në ligj, gjykata të vendos të nxirren edhe dëshmitë që nuk janë parashtruara në procedurë prej ndonjërës
nga palët28, atëherë pa dyshim barra për dhënien e urdhrit për ekspertizë mund t’i bjerë edhe gjykatësit. Aq më shumë e dëmtuara, gjegjësisht
përfaqësuesi i saj fuqiplotë munden (patjetër) të kërkojnë të zbatohet e njëjta.
Edhe pse propozimi nuk është limituar me kohë në procedure, duke e marrë parasysh specifikën e pozicionit të viktimës së tregtisë
(posaçërisht shtetasja e huaj) ekspertiza e hershme29 e gjendjes psikofizike (gjatë kohës derisa ndodhet në Maqedoni) me të cilën përkrahet
kërkesa e parashtruar juridike pronësore30 është parakusht i domosdoshëm për marrjen e vendimit për kompensim. Në këtë drejtim është
e nevojshme ndarja e mjeteve në buxhetin vjetor të gjykatave për nevojat e financimit të ekspertizave të urdhëruara nga ana e gjykatës.
Konsiderohet se rekomandimi i Koalicionit për nevojën nga përcaktimi ligjor (të paktën në mënyrë instruktive) të kornizës kohore në të
cilën verdikti plotësues do të duhet parimisht të sillet31 parimisht hasi në miratim tek profesionistët. Megjithatë edhe pa ekzistimin e të
njëjtës, nënkuptohet se obligimi për sjelljen e një verdikti të këtillë ekziston dhe se realizimi i saj do të duhet të jetë afat i arsyeshëm.
Mosekzistimi i mjeteve për mbulimin e taksave gjyqësore në procedurën qytetare nuk guxon të jetë pengesë në qasjen e viktimës të
28

neni 274 nga PLL-ja
Dr. Nikolla Matovski, Procedurë gjatë ekspertizës, E drejta procesuese ndëshkuese – pjesa e përgjithshme, Shkup 2003, f. 309
30
Njëra nga rekomandimet e koalicionit nga raporti përgjegjësi juridike ndëshkuese të krimit të organizuar, faq. 65
31
Rekomandimi i Koalicionit nga raporti Efikasiteti i gjykatave gjatë ballfaqimit me fenomenin krimi i organizuar,f. 89
29
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tregtisë deri te e drejta e kompensimit. Është i domosdoshëm sigurimi i fondeve nga të cilat të njëjtat do të mbuloheshin.

6. MEKANIZMA NDIHMËSE PËR MUNDËSIMIN E KOMPENSIMIT
MË TË SUKSESSHËM
a) Fond shtetëror për kompensimin e viktimës
Krijimi i fondit shtetëror për kompensimin e viktimës në rastet kur kompensimi i dëmit nuk mundet të sigurohet nga prona e kryerësit,
është temë e cila u përmend tek opinioni profesional përafërsisht tek të gjitha ngjarjet (konferenca, seminare, punëtori) të ndërlidhura me
problemin e tregtisë me njerëz. Me qëllim që të regjistrohet mendimi i aktorëve në procedurën për nevojën e formimit, gjegjësisht ekzistimit
të këtij lloji për kompensim, në pyetësorin për intervistë u futën pyetjet:
-

A duhet të formohet fond për kompensimin e viktimës së tregtisë me njerëz?

-

A vetëm për viktimat e tregtisë, për kategori viktimash të posaçmey, apo për të gjithë viktimat e veprave penale?

-

Prej cilave mjete do të duhet të financohet i njëjti?

Përafërsisht të gjithë gjykatësit u dakorduan me nevojën nga formimi i një fondi të këtillë, duke theksuar se mosekzistimi i të njëjtit deri
tani, paraqet dobësi shtetërore. Vetjake janë mendimet në drejtim të kundërt ku thuhet se për shkak të sigurimit të dëmshpërblimit (në
rast se do të ekzistonte një fond i këtillë) do ta paraqitej rreziku nga dhënia e deklaratës tendencioze nga ana e viktimave. Njëherit, në
rast se do të ekzistonte mundësia për kompensim nga fondi shtetëror atëherë e dëmtuara do të ishte e painteresuar të dëshmojë në procedurë
para gjykatës kundër kryerësit të veprës.
Të gjithë të pyeturit u dakorduan për ekzistimin e nevojës nga formimi i fondit theksuan se i njëjti do të duhej t’i mbulojë të gjitha viktimat
e veprës penale, e jo vetëm të kategorive të veçanta të viktimave.
Në lidhje me pyetjen me cilat mjetet do të financohej fondi ekziston llojllojshmëri e madhe në përgjigjet. Njëherit, disa gjykatës konsiderojnë
se burim do të duhej të jenë mjetet nga buxheti i RM-së32, derisa të tjerë të njëjtën do ta financonin nga mjetet e konfiskuara të kryerësve
të veprave penale. Nuk përjashtohet mundësia që dënimet në të holla e mbulojnë këtë fond. Njëherit, edhe donacionet e jashtme konsiderohen
si zgjidhje e mundshme financiare.
Me përjashtim të një mendimi33 të gjithë mendimet tjera të marra nga prokurorët publik janë në drejtim të mbështetjes së formimit të
fondit të posaçëm për kompensim të viktimës. Derisa nga njëra anë fondi do t’u përkiste të gjitha viktimave, gjegjësisht, personave të
dëmtuar nga ana tjetër ekzistojnë mendime se i njëjti duhet të ekzistojë vetëm për kategori të veçanta (si viktima të tregtisë me njerëz,
adoleshentë dhe më tej) apo për vepra serioze ku ka shkelje të rëndë të të drejtave të njeriut.

32

Vetëm në një rast në mënyrë kategorike është refuzuar mundësia që mjetet të sigurohen nga buxheti i shtetit për shkak se e njëjta nuk e ka gabuar veprën që të
qëndrojë pas kompensimit të pasojave nga ajo.
Përjashtim vetjak i pa pajtueshmëris për formimin e lidh me mosngarkimin e buxhetit të RM-së.
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Të gjithë të autorizuarit e viktimave janë të mendimit se duhet të ekzistojë fond për kompensim edhe atë për të gjithë kategoritë e
viktimave. Si mënyra të mundshme të financimit përmenden buxheti i RM-së dhe mjetet e marra me konfiskim të pronës së personave të
dënuar.
Një e treta e mbrojtësve të personave të pandehur janë të mendimit se nuk duhet të ekzistojë fond për kompensim të viktimave. Arsyetimi
lëviz në drejtim të mosngarkesës së buxhetit34, mosekzistimi i rregullores ligjore për formimin e të njëjtit ose megjithatë parimisht
mosekzistim të të dëmtuarve në veprat e tregtisë me njerëz.
Të tjerët, mendojnë se fondi duhet të ekzistojë dhe të financohet nga prona e konfiskuar, gjegjësisht, se “gjykata do të duhet të jetë më e
guximshme në shqiptimin e konfiskimit”. Ndërthuret edhe mendimi se fondi nuk guxon të jetë në barrë të qytetarëve dhe i njëjti duhet t’u
përkasë jo vetëm veprave e tregtisë me njerëz por edhe veprave tjera (konform një mendimi, të zgjeruar edhe për ata persona të cilët
ndiqen në mënyrë të paarsyeshme në fazën e hetimit, gjegjësisht, për të cilat nuk është dëshmuar faji.
Gjatë kësaj, u përmend edhe se shteti duhet seriozisht të mendojë për trajtim të pabarabartë të viktimave, për shkak se disa kompensohen
nga prona e kryerësit (atje ku ekziston kompensim) derisa të tjerët mbesin të pambuluara me kompensim.
Të gjithë përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme janë të mendimit se duhet të ekzistojë fond për kompensimin e viktimave
të tregtisë me njerëz. Në këtë rast, me përjashtim të dy të pyeturve35, konsiderohet se fondi do të duhej t’i mbulojë të gjitha viktimat e
veprimeve kriminale, e jo vetëm viktimat e tregtisë me njerëz. Si burim i mundshëm i mjeteve për funksionin e këtij fondi në një numër
më të madh të rasteve u përmendën mjetet të siguruara me konfiskimin e pronës të kryerësve të veprave kriminale. Në numër më të vogël
të rasteve u përmend mundësia për sigurimin e fondit me mjete nga buxheti i RM-së.

b) Garancia
Ligjdhënësi në dispozitën nga neni 180 nga LPP-ja ka përcaktuar mundësi që nga garancia e dhënë (si masë për sigurimin e prezencës të
të pandehurit në procesin kryesor) mund të paguhet kërkesa juridike pronësore.
Numri më i madh i gjykatësve janë të mendimit se e njëjta paraqet vegël përkatëse ligjore dhe se me zbatimin e saj më të shpejtë do të
mund të kërkohen shanset e viktimës për kompensim adekuat.
Si problem paraqitet shqiptimi i rrallë i masës garanci (më shpesh si ndërrim i masës paraburgim). Në lëndët e monitoruara konkretisht
në ata me veprën tregti me njerëz asnjëherë nuk është shqiptuar garanci.
Janë regjistruar gjithsej 6 masa të shqiptuara garanci edhe atë pesë prej tyre kanë qenë ndërrim për masën paraburgim te vepra Trafikim
i emigrantëve derisa njëra është shqiptuar te vepra ndërmjetësim gjatë kryerjes së prostitucionit. Me përjashtim të një rasti, të gjitha masat
janë shqiptuar në Gjykatën themelore në Manastir.
Gjykatësit shkakun pse deri tani nuk është mbuluar kërkesa juridike pronësore nga mjetet e dhëna si garanci e shohin në faktin që nuk

34

"..Nuk do të ishte korrekt njërit t’i jepet ndërsa tjetrit t’i merret (nëse rastet sigurohen përmes buxhetit të RM).
Një i pyetur është i qëndrimit se fondi duhet t’i mbulojë vetëm viktimat e tregtisë me njerëz nga shkaku që "do të paraqitet kaos (dhe të gjithë do të këkojë
dëmshpërblim))" nëse zgjerohet fondi edhe i viktimave tjera. Të fundit, të drejtën e vetë mund ta kërkojnë në procedurën qytetare..
35
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kanë gjykuar lëndë në të cilën duhej të shqiptohet garanci, ndërsa në të njëjtën kohë edhe të zgjidhet në raport të kërkesës së parashtruar
për kompensim në procedurën penale. Sa i përket procesit qytetar, ndërmjet saj dhe garancisë “nuk ekziston urë ligjore e ndërtuar”
Më të rralla janë mendimet se garancia nuk duhet të shfrytëzohet në drejtim të nenit 180 për shkak se garancia më shpesh mbulohet nga
ana e personave tjerë, ndërsa jo nga prona e të pandehurit, dhe ata persona nuk duhet të dënohen. Nga ana tjetër, ekziston mendim se
garancia ka rol tjetër dhe se duhet të përdoret vetëm me depozitë që të dilet nga burgu.
Vetëm një e treta e mbrojtësve konsiderojnë se garancia do të ishte mjet përkatës për sigurimin e kompensimit të viktimës. Avokatët
tjerë si arsye më të shpeshtë kundër e përmendin faktin që më shpesh njerëz tjerë janë garanci, e jo i pandehuri/i dënuari. Konform disa
prej tyre, “duhet të ekzistojë rregullore në ligjin për kompensim të viktimës në rast se person tjetër e jep garancinë” ndërsa, njëherit
“nëse respektohet kushti për garanci, të hollat do të duhet të kthehen pas”.

c) Masa të përkohshme të sigurimit të pronës
Gjykata mundet të urdhërojë sigurim të përkohshëm të pronës apo mjeteve që janë në lidhje me veprën kriminale.36 Në këtë rast gjykata
me vendim vendos për ngrirje të përkohshme, sekuestrim, mbajtje të fondeve, llogari bankare dhe transaksione apo kontributeve nga
vepra penale. Në këtë mënyrë mundësohet sigurimi i mjeteve për realizimin e kompensimit të viktimës në rast se ka parashtruar kërkesë
juridike pronësore.
Për fat të keq dispozitë në praktikë në temën tregti me njerëz është përdorur vetëm në një lëndë, edhe pse shpejt të gjithë gjykatësit janë
të mendimit se nuk ekzistojnë pengesa për zbatimin e së njëjtës. Vetëm një i pyetur konsideron se madje edhe një herë masa e përdorur
është tejet shumë që e njëjta është specifike dhe ka limite për çfarë duhet të shfrytëzohet. Derisa një pjesë e gjykatësve janë vetëkritikë
dhe shkakun për mospërdorim e kërkojnë në veprimin e vet37 (të prirur në përdorim më të shpeshtë të marrjes së përkohshme të lëndëve
për shkak se është më lehtë) një pjesë e gjykatësve konsiderojnë se PP-ja do të duhet më shpesh ta propozojë masën. Zgjerohet edhe
sqarimi se mospërdorimi është rezultat i faktit që kjo dispozitë është e re dhe kërkon kohë që të implementohet.
Shumica e prokurorëve (konform përgjigjeve të marra) kanë pasur shqiptim të propozuar të masës për sigurimin e pronës. Të gjitha
problemet i shohin në pamundësinë për konfirmimin e pronës së të pandehurit.
Vetëm një i autorizuar e propozoi shqiptimin e kësaj mase para gjykatësit hetues. Shkaku për përdorimin e rrallë të së njëjtës kërkohen
në drejtim të mosinteresimit të prokurorëve publik ta propozojnë si dhe mos ekzistim i numrit të madh të lëndëve prej kur kanë hyrë në
fuqi dispozitat për zbatimi e kësaj mase.
Përfundime dhe rekomandime: Pothuajse të gjithë të pyeturit janë të mendimit se ekziston nevojë për ekzistimin e fondit shtetëror për
kompensimin e viktimave (mendohet në viktimat e moshës madhore). Shumica prej tyre konsiderojnë se i njëjti do të duhej të shërbejë
për kompensimin e të gjithëve, e jo të një kategorie të caktuar. Gjatë përcaktimit të burimeve prej të cilave do të sigurohej ky fond theks
më të madh vendoset në mjetet nga buxheti i RM-së, gjegjësisht, të mjeteve të marra me konfiskimin e pronës nga ana e kryerësve të
veprave penale. Qëndrimet e rralla të cilat janë skeptik në raport të formimit të fondit për kompensim të viktimave tregojnë në problemet

36
37

Neni 203a nga PLL-ja
“Nuk ka kurrfarë rreziku të urdhërohet ekspertizë të pronës. Eksertiza nuk kushtën shumë.....”
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e mundshme në vijim:
# Paraqitja e rrezikut nga dhënia e deklaratës tendencioze nga ana e viktimës me qëllim të marrjes së mjeteve
# Mosinteresimi i viktimës të dëshmojë në procedurën para gjykatës kundër kryerësit të veprës
# Ngarkesa e buxhetit të RM-së
# Mosekzistimi i rregullores ligjore për formimin e fondit
Me miratimin e Ligjit për të drejtat e adoleshentëve38 në korrik të vitit 2007 i cili zbatohet nga 1 janari i vitit 200939, u bë hap i madh në
drejtim të mbrojtjes së interesave të fëmijës viktimë - person i dëmtuar në procedurën para gjykatës. Konform nenit 141 është paraparë
formimi i fondit për dëmshpërblim për viktimën adoleshente cila është dëmtuar me vepër penale të dhunës dhe me “akte tjera të dhunës
individuale apo grupore”.
Në këtë rast fondi, me të cilin menaxhon Këshilli shtetëror për parandalim të delikuencës adoleshente, mbulohet nga buxheti i RM-së
gjegjësisht prej 2% nga mjetet e dhëna si dënime në të holla (të shqiptuara nga ana e gjykatave për vepra penale ose kundërvajtje).
Kërkesa për dëmshpërblim nga fondi parashtrohet deri te gjykata kompetente pasi që kushte të caktuara do të jenë të kënaqshme. Njëherit,
nevojitet kërkesa juridike pronësore e cila i është gjykuar viktimës me vendim gjyqësor përfundimtar, që të mos mundet të kryhet nga
prona e kryerësit të veprës, gjegjësisht të aktit të dhunës për shkak të pengesave faktike ose juridike (edhe atë pas tentimit të dytë) dhe
nga vendimi përfundimtar për kërkesën të ketë kaluar më shumë se 6 muaj.
Duke e marrë parasysh faktin se dhuna psikike dhe fizike janë element i domosdoshëm përcjellës i veprës tregti me njerëz, nuk do të
duhej të kontestohet mundësia edhe i viktimave (persona adoleshent) të tregtisë me njerëz të kërkojnë dëmshpërblim nga fondi. Edhe pse
mbetet në praktikë të kryejë verifikim të përkatësisë së vendimit të këtillë ligjor, megjithatë jo kontestuese është se rregullorja e këtillë
na e tregon drejtimin në të cilin duhet shpejt të lëvizim gjatë sigurimit të kompensimit edhe të viktimave të moshës madhore, të dëmtuar
me vepër penale.
Si pengesa në zbatim më të shpeshtë të mundësisë të hiqet kërkesa juridike pronësore nga masa garanci si dhe mundësia përkohësisht të
sigurohen prona ose mjetet lidhur me veprën penale nënvizohen:
$ Shqiptimi i rrallë i garancisëÿÿ:
$ Garancia më shpesh mbulohet nga prona e personave tjerë, e jo nga prona e të pandehurit
$ Ngadalësia në implementimin e risive nga viti 2004 në raport të sigurimit të përkohshëm të pronës ose mjeteve
$ Propozimi i rrallë i të njëjtave nga ana e prokurorisë publike
Megjithatë, shumica e të pyeturve i shohin këto vegla si mjetet përkatëse që mund të kontribuojë ndaj kompensimit më të lehtë të viktimës.

7. KONFISKIMI I PRONËS

38

".......Moskoordinim midis organeve, pakujdesia e aktorëve dhe si gjykatës japim rezistencë të dënimeve në të hollatë cilat duhet të shrytëzohen shpesh. Nuk ka
kurrfarë rreziku të urdhërohet ekspertizë të pronës. Eksertiza nuk kushtën shumë. Gjithçka është tek ne...."
39
Gazeta zyrtare e RM-së 103/08
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Zbatimi modest i institutit konfiskim i pronës dhe përfitimit pronësor në praktikën tonë në përgjithësi tek të gjitha veprat penale, ndërsa
posaçërisht në veprat nga fusha e tregtisë me njerëz, reflektohet edhe nëpër të dhënat e marra me hulumtimin pothuaj katërvjeçar të
Koalicionit. Nga gjithsej 221 persona të pandehur gjegjësisht, nga gjithsej 153 persona të dënuar në procedurën e shkallës së parë masa
konfiskim është shqiptuar vetëm në dy raste.
Arsyeja për përdorimin e rrallë të kësaj mase në praktikë numri më i madh i gjykatësve të intervistuar e shohin në pamundësinë që të
konfirmohet vlera e fitimit pronësor kundërligjor. Përkatësisht, për shkak të mungesës së të dhënave nga procedura paraprake për pronën
e personit të pandehur, gjykatësit gjykues nuk janë në mundësi të shqiptojnë konfiskim. Një pjesë e gjykatësve shkakun e shohin te Ministria
e Punëve të Brendshme, Dogana, Drejtoria për të Hyra Publike dhe Prokuroria Publike. Zgjerohet mendimi se ketë të dhëna duhet të
sigurohen që në hetimin me qëllim të moszvarritjes së procedurës në dëgjimin kryesor.
Konsiderohet se mendimet e jashtëzakonshme por megjithatë ekzistuese se “në rast se nuk ekziston propozim nga PP-ja për shqiptimin e
konfiskimit asnjë gjykatës nuk e ka sipas detyrës zyrtare të njëjtën ta shqiptojë, se masa do të shqiptohet vetëm në rast se është e
detyrueshme” (edhe krahas qëndrimit decid të ligjit se e njëjta konfirmohet sipas detyrës zyrtare) do të duhet në praktikë të ndërrohen me
të tjera që përmbajnë qëndrim më nismëtar në raport me këtë çështje. Edhe pse të gjithë gjykatësit janë të pajtimit se kjo masë është e
domosdoshme për shkatërrimin e krimit të organizuar gjegjësisht se njëherit nuk ekziston pengesë për implementimin e saj, megjithatë
mbetet fakti se në praktikë kjo masë ka përdorim margjinalizues.
Nga ana tjetër megjithatë prokurorë publik të pyetur nëse kanë propozuar shqiptim të masës konfiskim të pronës, numri më i madh i
tyre u përgjigjën negativisht. Konform tyre në situata të rralla kur kjo masë ishte propozuar nga ana e tyre, janë paraqitur disa probleme.
Njëherit, e njëjta ose nuk është pranuar nga gjykatësit (sërish bëhet fjalë për situatë të jashtëzakonshme) apo megjithatë nuk është mundur
të sigurohet dëshmi për pronën, gjegjësisht për pronën e arritur të kryerësit të veprës penale. Disa të pyetur problemet në praktikë në
raport të implementimit të kësaj mase (në veprat lidhur me tregtinë me njerëz) i shohin në pamundësinë që të konfirmohet sa klientë ka
pasur viktima, sa është përfituar me dhënien e shërbimeve seksuale dhe të tjera. Anasjelltas, ekziston megjithatë mendim se konfirmimi i
këtyre pjesëve nga situata faktike nuk do të duhej të jetë problem. Njëherit, në rast se dihet sa emigrantë janë transportuar përmes kufirit
dhe sa është çmimi i kryerjes së këtij shërbimi, atëherë llogaria për të ardhurat e realizuara nuk do të duhej të jetë problem. Veçanërisht
në rast se në të bashkëngjitet edhe e dhëna se nuk ekziston vërtetim për pronën të arritur legale të të pandehurit. Zvarritet edhe qëndrimi
se në procedurën shkohet ndaj saj që është më lehtë, ndërsa ajo është që të sillet verdikti. Zbatimi i masës konfiskim kërkon përpjekje
shtesë nga të gjithë aktorët e përfshirë në procedurë.
Konform të autorizuarve si arsye për mos shqiptimin e masës konfiskim te veprat tregti me njerëz paraqiten, mungesa e pronës në emër
personal (mendohet në kryerësin), moskezistimi i interesit (mendohet për gjykatësit) si dhe moskryerjes së konfiskimit nga ana e organeve
shtetërore. Njëherit, derisa organet shtetërore nuk involvohen në realizimin e konfiskimit asnjë ekzekutues nuk do të rrezikojë dhe të
tentojë ta zbatojë masën. Vetëm një i autorizuar, vetëm një situatë, në praktikën e vet ka vërejtur rast që ndonjë gjykatës ka propozuar
nxjerrjen e dëshmive që janë me rëndësi për konfirmimin e pronës dhe përfitimit.
Mendimi i përfaqësuesve të MPB-së në raport të çështjes për kompensim është e ndarë njëjtë si dhe e përfaqësuesve fuqiplotë. Një
pjesë e të pyeturve konsiderojnë se problemi qëndron në faktin që personat e pandehur më shpesh nuk kanë asgjë në emër të vet (është
vështirë të konfirmohet pronari) dhe që objektet aspak nuk janë evidentuar (bëhet fjalë për ndërtime pa leje) ose megjithatë janë të marra
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me qira. Mjetet nuk rruhen në bankë “por “nën jastëk”. “Një pjesë tjetër janë të mendimit se mungesa e praktikës së shqiptimit të këtyre
masave si dhe tej mbushja e gjykatave me lëndë ndikon ndaj frekuentimit të nivelit të shqiptimit.40.
Për pyetjen nëse me vetiniciativë janë mbledhur dëshmi për pronësi për shkak të mbështetjes së masës konfiskim të pronës pa kërkesë të
organeve tjera në lëndët lidhur me tregti me njerëz, 2/3 nga të pyeturit e MPB-së janë përgjigjur negativisht. Konform një mendimi
prokuroria publike përkatësisht gjykata janë institucionet që duhet të përcaktojnë çfarë dëshmi duhet të gjejnë. Konform dy mendimeve
nuk ekziston problem që të sigurohet dëshmi për pronësi përkatësisht se ekziston mënyrë që të konfirmohet e njëjta, vetëm mungon vullneti.
Përfundime dhe rekomandime: Konsiderohet se problemi me përdorimin e dobët të këtij mjeti efikas në luftën kundër tregtisë me njerëz
mund të kërkohet në disa nivele. Njëri është ekzistimi i objekteve (të egra) të paligjshme ose objekte të cilat janë të regjistrua në emër
tjetër, e jo në emër të kryerësit (edhe pse i fundit pjesërisht zgjidhet me dispozitën për konfiskim të personit të tretë)41 me çfarë pamundësohet
konfirmimi i pronësisë. Problem i dytë është pamundësia që të konfirmohet vlera e fitimit pronësor kundërligjor dhe i treti është ekzistimi
i tendencës për detyrim për grumbullim të dëshmive për pronë t’u bartet aktorëve tjerë në procesin në vend të kornizave të ingerencave
personale të veprohet në mënyrë proaktive.
Konform dispozitave ligjore grumbullimi i dëshmive dhe inspektimit të rrethanave që janë me rëndësi për konfirmimin e pronës dhe
fitimi bie në barrë si të gjykatës ashtu edhe të organeve tjera para të cilave zhvillohet procedura42.
Fakti se për realizimin e suksesshëm të së njëjtës është koordinimi i domosdoshëm i të gjitha aktorëve në procesin e grumbullimit të
informacioneve për pronën e kryerësit, nuk e zvogëlon rolin e gjykatësit i cili është i obliguar sipas detyrës zyrtare ta konfirmojë fitimin
pronësor të gjetur në çdo vepër.
Përpjekjet e përbashkëta dhe të harmonizuara të të gjithëve të përfshirëve në procedurë është domosdoshmëri për jetësimin e kësaj mase
në procesin e ballafaqimit me fenomenin krim i organizuar.

40

Një mendim vetjak konsideron se deri tani nuk ka ekzistuar mundësi të merret prona.
Konform nenit. 98 faq. 2 nga KP-ja Konfiskimi mund të realizohet edhe nga prona e personave të tretë në rast se të njëjtive u është bartur fitimi pronësor pa
kompensim përkatës për të cilën kanë ditur apo kanë mundur të dinë se është gjetur me vepër penale.
42
Konform nenit 488 nga LPP, gjykata në grumbullimin e dëshmive të nevojshme për konfirmimin e lartësisë së vlerës së pronës dhe fitimit pronësor të furnizuara me
vepër penale, mund të kërkojë njoftim të nevojshëm nga organe tjera shtetërore, institucione financiare, persona tjerë juridikë dhe qytetarë të cilët janë të obliguar pa
shtyrje t’i parashtrojnë
41
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8. MËNYRË E VEÇANTË E MARRJES NË PYETJE TË DËSHMITARËVE
Me ndryshimet e Ligjit për procedurë penale në vitin 2004 ishin parashikuar mënyra të posaçme të marrjes në pyetje të dëshmitarit
(dëshmitari mund të merret në pyetje vetëm në prezence të prokurorit publik dhe gjykatësit hetues, gjegjësisht kryetarit të këshillit në
vend të cilit garanton mbrojtjen e identitetit ose edhe përmes gjykatës apo me përdorimin e teknikave tjera gjegjësisht mjeteve përkatëse
për komunikim43). Në lëndët e monitoruara nga viti 2005 deri në fund të shtatorit të vitit 2008, në fushën e veprave me interes vetëm një
dëshmitar (viktima) e ka dhënë deklaratën e vet përmes video - linkut.
Sqarimi për arsyet pse këto dispozita nuk kanë vërejtur zbatim në praktikën gjyqësore, Koalicioni e kërkoi në disa drejtime, nga ekzistimi
i rrezikut për keqpërdorim të së drejtës të personit të pandehur në procedurën, ngadalësim në zbatimin e risive nga viti 2004, i pakonfirmuar
është ekzistenca dhe rreziku me intensitet i cili do t’i aktivizonte këto mekanizma, përpunimi i pamjaftueshëm ligjor i dispozitave e deri
te pamundësia për të siguruar pajisje adekuate për realizimin e video-linkut.
Konform mendimit të një pjese të gjykatësve mënyra e këtillë e marrjes në pyetje të dëshmitarit nuk është zbatuar për shkak të asaj që
nuk është shfaqur nevojë në rast konkret. Të njëjtit nuk shohin problem në aplikimin e dispozitave që e rregullojnë këtë materie. Të tjerë
madje konsiderojnë se video-linku nuk është përdorur për shkak se nuk ekzistojnë mjete teknike për realizimin e tij ose megjithatë për
shkak se nuk ekziston përpunim më i thellësishëm në ligj44. Në një rast nga ana e gjykatësit është kërkuar pajisje për video konferencë
megjithatë e njëjta nuk është siguruar, kurse lënda nuk ka lejuar zvarritje. Ekziston edhe rezistencë të kërkohet e njëjta nga arsyeja që
dihet se nuk mund të sigurohet. Shfaqet edhe mendimi se për realizimin e këtij instrumenti nevojitet koordinim i madh me një numër të
madh njerëzish, kurse ajo e rrit rrezikun për gabime “sipas sistemit ‘hallkë e dobët në zinxhirin’.” Gjithashtu ekziston edhe qëndrim se
marrja e drejtpërdrejtë në pyetje e viktimës (në të cilën mundet thellësisht të përcillet çdo reagim i viktimës) nuk mund të ndërrohet (nga
cilësia) me video-linkun.
43

Mbrojtjen e dëshmitarëve, të bashkëpunëtorëve të drejtësisë dhe të viktimave, neni 270-a
Konform nenit 295-a, marrja në pyetje e dëshmitarit (ose ekspertit) mund të kryhet përmes lidhjes telefonike ose video konferencës. Kur ndodhet në shtet tjetër, në
këtë rast zbatohen dispozitat nga Protokolli i dytë shtesë i Konventës evropiane për ndihmë juridike ndërkombëtare në materien penale
44
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Në lidhje me marrjen në pyetje të dëshmitarit në vend i cili garanton mbrojtje të identitetit të tij, të gjithë gjykatësit konfirmuan se nuk
pasur lëndë në të cilin i pandehuri është marrë në pyetje vetëm në prezencën e tyre dhe prezencës së PP-së. Në përgjigjet del edhe mendimi
se për gjykatësit është më mirë të mos e zbatojnë mënyrën e tillë nga shkaku që viktima shpesh e ndryshon deklaratën dhe gjatë marrjes
së saj është më mirë të jenë prezentë krahas prokurorit publik dhe mbrojtësi i të pandehurit. Qortimi i është drejtuar edhe viktimës e cila
përmbahet nga dhënia e deklaratës kohë më të gjatë (derisa është në qendrën transitore), ndërsa më vonë e ndërron mendimin dhe dëshminë.
Konform deklaratës të një gjykatësi mbrojtësit duhet të jenë të involvuar në procedurën për shkak të respektim i të drejtave të të gjithë
klientëve.
Prokurorët publik të pyetur, cilat janë shkaqet për mospërdorimin e dispozitave të ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve në temën tregti
me njerëz veçanërisht duke e marrë parasysh se më shpesh këto vepra janë përcjellë me dhunë të madhe, kërcënime dhe para së gjithash
rrezik, japin përgjigje të ndryshme. Konform një mendimi nuk do të duhet të ketë pengesa me aspekt praktik, megjithatë, mungesës së
mjeteve materiale, problemi me organizimin, pranimin nga ana e dëshmitarit dhe më tej, janë momente të cilat negativisht ndikojnë ndaj
implementimit të dispozitave. Konform tjetrit, mospërdorimi është rezultati mospasjes së nevojës në praktikë nga zbatimi i së njëjtës. I
treti, megjithatë, mendimi ekziston se viktimat shpesh e ndërrojnë deklaratën dhe automatikisht nuk është e përshtatshme të jenë dëshmitar
të mbrojtur.
Njëherit, konsiderohet se shumica e viktimave dëshirojnë të thonë çfarë kanë përjetuar, e jo të fshihen.
Tejet shpesh problemi i përmendur në veprat e tregtisë me njerëz se dëshmia e viktimës është dëshmi e vetme në të cilën bazohet padia
dhe nëse e njëjta e ndryshon deklaratën atëherë edhe e tërë lënda është sjellë në pikëpyetje, gjeti konfirmim të vet edhe në përgjigjet e
prokurorëve. Konform një pjese të tyre, në rast se merret parasysh se viktima jo rrallë (nën presion apo jo) e ndryshon deklaratën atëherë
mund të thuhet se lënda humb jashtëzakonisht në peshë.
Të tjerë megjithatë konsiderojnë se ndryshimi i deklaratës nuk paraqet problem për shkak se në atë rast merret parasysh deklarata e parë
e dhënë në hetim. Presionet në këtë materie të cilën e kryejnë tregtarët “u janë të njohura të gjithëve” dhe ajo në çdo rast do të duhej të
merret parasysh gjatë vlerësimit të vlerës dëshmuese.
Është i përbashkët qëndrimi se është e domosdoshme të mblidhen dëshmi tjera, ndërsa del edhe mendimi se dëshmitë mund dhe duhet
më mirë të mbledhjes së dëshmive. Si problem konsiderohet (nga ana e një prokurori) dhe që viktimat shpesh deklaratën e japin shumë
më vonë (pas një muaji pasi që është vendosur në qendrën transitore) 45 dhe që më shpesh janë vet në padinë edhe pse është e qartë se një
numër i madh i viktimave kanë qenë të tregtuar bashkë.
Përgjigjet e të autorizuarve në raport të mospërdorimit të dispozitës për marrjen në pyetje të dëshmitarit vetë në prezence të PK-së dhe
gjykatësit në vendin që garanton mbrojtje të identitetit të tij ndryshojnë. Derisa disa mendojnë se shkaku për atë se askush nuk ka kërkuar
që kjo mënyrë të përdoret (as prokurorët publikë, as megjithatë të autorizuarit) të tjerë konsiderojnë se viktimave dhe nevojave të tyre
nuk u kushtohet mjaft vëmendje për shkak se edhe “nuk trajtohen si viktima”. Nga ana e një të autorizuari mështë parashtruar dilema në
raport të ekzistimit të kolizionit të të drejtave të viktimës me të drejtat e të pandehurit.
Konform të gjithë atyre, nuk ka arsye të mos përdoret video-linku si mënyrë e marrjes në pyetje të dëshmitarit. Pajisja ekziston, ndërsa
përparësitë janë të dukshme: siguri më e madhe, torturë e zvogëluar psikike ndaj viktimës gjegjësisht mos ekzistimi i presionit gjatë
45

Njëjtë si edhe mendimii disa studimeve. Kjo ndoshta drejton në njohjen e pamjaftueshme apo pranim i konceptit "periudha për të menduar dhe përmërësim" nga
pasojat e viktimës ose megjithatë favoriziin e interesit të procedurës ara interesit të viktimës..
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dhënies së deklaratës. Sqarimi pse nuk praktikohet më shpesh mënyra e tillë një i autorizuar e sheh në qëndrimin e gjykatës vet insistojnë
në ballafaqimin e klientëve në procedurë.
Nga ana tjetër ndonëse dispozitat e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve nuk përdoren për shkak se asnjë viktimë nuk e ka kërkuar atë edhe
për shkak që ligji nuk ka zbatim praktik, gjegjësisht nuk ka gatishmëri i njëjti të zbatohet.
Konform të autorizuarve, viktimat janë nën kërcënim dhe presion konstant nga ana e tregtarëve me njerëz. Nëse merret parasysh se dëshmia
e viktimës është më shpesh dëshmia e vetme në të cilën bazohet padia, atëherë është i dukshëm rreziku që u kanoset. Ndërsa mendimi se
dëshminë e vetme e ndajnë dhe përafërsisht të gjithë mbrojtësit e të pandehurve. Ata konsiderojnë se mbledhja e dëshmive tjera është
tejet e vështirë. Konform vlerësimit të një avokati në 99% të rasteve lënda bazohet vetëm në deklaratën e viktimës.
Një avokat tjetër konsideron se nëse deklarata e dhënë e viktimës ndryshohet në procesin kryesor duhet të ketë shumë arsyetim të fuqishëm
pse ndryshohet. Në praktikë “merret më shpesh deklarata e dhënë gjykatësit hetues”. Konform tij, “është detyrë të mblidhen edhe dëshmi
tjetër, për shkak viktima çdoherë e mbron veten dhe deklaratën e tij si e dëmtuar duhet të mbështetet edhe me dëshmi tjera”.
Si arsye për mospërdorim të mënyrës së posaçme të marrjes në pyetje të dëshmitarit në mungesë të të paditurit dhe mbrojtësit të tij në
praktikë, theksohet insistimi i mbrojtjes që viktima dëshmitar të merret në pyetje personalisht. I përhapur është mendimi se me këto dispozita
shkelen parimet e kontradiktës dhe të qasjes së drejtpërdrejtë gjatë procedurës. Konform një mendimi mënyra e këtillë nuk është në rregull
“për shkak të pamundësisë së përjetimit fizik të viktimës derisa e jep deklaratën”. Njëherit konsiderohet edhe se “dëshmitari duhet të
ketë fuqi ta shfaqë gjendjen para të pandehurit dhe mbrojtësit” gjegjësisht se duhet t’i mundësohet të paditurit ta “realizojë të drejtën e
ballafaqimit”.
Në raport të mospërdorimit të video-linkut konsiderohet se më vendimtare është frika nga teknika e re.
Shumica e mbrojtësve u prononcuan kundër video-linkut. Si edhe në format tjera të veçanta të marrjes në pyetje të dëshmitarit edhe këtu
konsiderohet se ekziston atak ndaj parimit të kontradiktës dhe atij të drejtpërdrejtë. Konform një të pyeturi e paligjshme do të ishte nëse
dëshmia është dëshmi kryesore, ndërsa e njëjta jepet përmes video-linkut. Në mënyrë shtesë përmenden edhe mungesa e mjeteve ose e
kushteve për realizimin e dëgjimit të këtillë.
Një mbrojtës tjetër megjithatë theksoi se ekziston problem me përdorimin e ligjit më të butë në procedurat kundër disa kryerësve të veprës
tregti me njerëz. Njëherit, procedura ka filluar sipas ligjit të vjetër kur video-linku nuk është parashikuar. Edhe krahas kundërshtimeve të
mbrojtësve gjykatësi ka lejuar dëgjimin përmes video-linkut.46
Përgjigjet e pakta të cilat u morën nga përfaqësuesit e MPB-së, të cilët janë në nivel të parashtresave, në pyetjen cilat janë arsyet për
mospërdorim të dispozitave të ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve, i përmbajnë këto në vijim: territori i vogël, financat, informimi i
pamjaftueshëm dhe trajnimi i kuadrove, mosekzistimi i rastit që dikush nga dëshmitarët të konfrontohet me grup të rrezikshëm të kryerësve
apo të mosekzistimit të vullnetit të dëshmitarit.

46

Në të drejtën procesuese përdoret ligji që është në fuqi në momentin e verdiktit. Shiko Kambovski Vllado, E drejta ndëshkuese pjesa e përgjithshme, 2004 dhe
Matovski, E drejta ndëshkuese pjesa e përgjithshme, 2003, f. 85
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a) Largim i të pandehurit nga dëgjimi kryesor
Duke u nisur nga gjendja psikike në të cilën ndodhet dëshmitari viktima e tregtisë me njerëz, ndërsa në drejtim të dhënies së mbrojtjes
shtesë nga viktimizimi sekondar nga njëra anë dhe me qëllim të marrjes së deklaratës më cilësore dhe më të vërtetë nga ana tjetër,
konsiderohet përdorim përkatës i dispozitës nga neni 312 nga LPP-ja kur kushtet atë e mundësojnë. E njëjta parashikon që në situatë të
jashtëzakonshme këshilli mund të vendosë ta largojë nga salla e seancave të gjykatës nëse dëshmitari refuzon të japë deklaratë apo nëse
rrethanat tregojnë se nuk do ta tregojë të vërtetën në prezencë të të pandehurit.
Në praktikë vetëm në dy situata ishte implementuar kjo mundësi. U imponua pyetja nëse përdorimi më i shpeshtë i dispozitës nga neni
312 do të kontribuojë drejt marrjes së deklaratës më cilësore nga dëshmitari viktimë në procedurë?
Mbisundon mendimi i gjykatësve të cilët japin mbështetje në përdorimin e kësaj dispozite. Në rreth 80% të përgjigjeve konsiderohet se
tek veprat tregti me njerëz përdorimi më i shpeshtë i kësaj mundësie do të sillte deri në deklaratë në të vërtetë për shkak se viktima frikësohet
dhe do të ishte më e lirë në rast se i pandehuri nuk është prezent gjatë dhënies së deklaratës.
Gjykatësit tjerë (20%) të cilët kanë mendim të kundërt japin arsyetim se “në rast se gjykatësi nuk ka autoritet atëherë nuk ka lidhje as
largimi i personit të pandehur nga salla e seancave gjyqësore”. Konform disa prej tyre largimi i të pandehurit vjen parasysh vetëm nëse
e prish rendin dhe paqen në gjykatë.
Konform një gjykatësi asnjë dëshmitar ose i dëmtuar nuk ka kërkuar gjë të tillë, ndërsa “nuk mund të kërkojë duke e marrë parasysh se
nuk ka mundësi në ligjin”. Paraqitet si problem pamundësia të identifikohet i padituri i larguar nga ana e dëshmitarit.
Sqarimi për mos shqiptimin e kësaj dispozite kërkohet në drejtim të mosekzistimit të lëndës në të cilën është marrë parafytyrimi se ekziston
frikë te viktima të japë deklaratën e vet para të pandehurit. Kjo konsiderohet është në kundërshtim të parashtresave për arsyet për ndryshimin
e deklaratave të të dëmtuarve.
Në 2/3 e përgjigjeve të të autorizuarve theksohet se nevojitet përdorim më i shpeshtë i dispozitave konkrete.
Mendimin e këtillë e ndajnë edhe gjysma e mbrojtësve. Ata që nuk pajtohen konsiderojnë se: “…viktimat nuk frikësohen për shkak se
bashkërisht bashkëpunojnë me të pandehurit…problem është mundësia të parashtrohen pyetje, që vetëm i pandehuri mundet t’i dijë…
kërcënimet nuk janë në gjykatë…shteti me autoritetin e vet duhet të kontribuojë për sigurinë të paktën në ndërtesën e gjykatës…nuk është
e besueshme se viktima do ta ndryshojë mendimin…nuk do të ndryshojë shumë ajo!...shkelet parimi i drejtpërdrejt i shkurtohen të drejtat
e të pandehurit”.
Përfundime dhe rekomandime: Realizimi i lidhjes së parë të video konferencës në sallën e seancave gjyqësore në gjykatën themelore
në Tetovë (me ndihmën e së cilës u mor deklarata e viktimës së dëmtuar në lëndën lidhur me veprën Ndërmjetësim gjatë kryerjes së
prostitucionit), u përshëndet nga të gjitha entitetet vendore dhe të huaja aktiv në luftën kundër tregtisë me njerëz si fillim i suksesshëm në
procesin e sigurimit të mbrojtjes përkatëse të tregtimit viktimë dëshmitar. Për fat të keq madje edhe tre vjet më vonë, ky shembull në
temën përkatëse mbet e vetme. Konform mendimit të të gjithë pjesëmarrësve në procedure si arsye për situatën e këtillë me (mos)përdorim
të dispozitës për marrjen në pyetje të dëshmitarit në procedurën përmes video-linkut u theksuan në vijim:
"

Mosekzistimi i mjeteve teknike ose kushteve për realizimin e tij

"

Mosekzistimi i përpunimit më të thellësishëm të ligjit47
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"

Ekzistim i rezistencës të kërkohet pajisja nga shkaku që dihet se nuk mund të sigurohet

"

Nevoja nga koordinimi tepër i madh nga një numër i madh njerëzish që e rrit rrezikun nga gabimet

"

Ekzistimi i qëndrimit të gjykatësve të insistojnë në ballafaqimin e klientëve në procedurë

"

Ekzistimi i frikës nga teknika e re

"

Ekzistimi i qëndrimit se bëhet fjalë për sulm të parimit të kontradiktës dhe të dhe pa ndërmjetësimit.

Si pengesë shtesë në procesin e përdorimit të dispozitës për marrjen në pyetje të dëshmitarit vetëm në prezence të PP-së dhe gjykatësit në
vendin që garanton mbrojtje të identiteti të tij u theksuan faktorët:
"

Qëndrimi se për shkak të ndryshimit të shpeshtë të deklaratës të viktimës nevojitet që gjatë marrjes së saj të jenë prezentë krahas
prokurorit publik edhe mbrojtësi i të pandehurit

"

Insistimi i mbrojtjes së viktimës dëshmitar të dëgjohet personalisht për shkak të respektimit të të gjithë klientëve.

"

Mospasje iniciativë në kërkesën për përdorimin e mënyrës së veçantë të marrjes në pyetje të dëshmitarit

Elaborimi i të pyeturve për mospërdorimin e dispozitave të Ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve lëvizin në drejtimin në vijim:
"

Mungesa e mjeteve materiale,

"

Madhësia e vendit

"

Mospasja e nevojës në praktikë nga zbatimi i së njëjtës

"

Ekzistimi i qëndrimit se viktimat për shkak të ndryshimit të shpeshtë të deklaratës automatikisht nuk janë përkatës të jenë dëshmitarë
të mbrojtur

"

Mospranimi nga ana e dëshmitarëve-viktima për shkak se të njëjtit dëshirojnë të tregojnë çfarë kanë përjetuar, e jo të jenë të gabuar

Qëndrueshmëria e rekomandimeve të Koalicionit në lidhje me nevojën për përpunim më konkret ligjor të mënyrës së veçantë të marrjes
në pyetje të dëshmitarëve në procedurën kur ekzistojnë rrethanat e nenit 270-a gjeti konfirmim në ligjin e ri për ndryshimin dhe plotësimin
e ligjit për procedurë penale48. Njëherit, neni 270-a i modifikuar hollësisht e përpunon të mënyrën e mbrojtjes proceduese të dëshmitarit
të kanosur, përderisa neni i ri 270-b përmban dispozita për marrjen në pyetje të dëshmitarit të kërcënuar nën pseudonimin, gjegjësisht
përmes zbatimit të pajisjeve të posaçme teknike për transmetimin e fotografisë dhe zërit. Njëherit me ndryshimin e nenit 223-a u bë një
link përkatës ndërmjet ekzistimit të rrezikut për jetë, shëndetit ose integritetit fizik (përmes dhënies së deklaratës nga ana e dëshmitarit)
dhe sigurimin e mbrojtjes konform dispozitave të kapitullit XIX-a nga LPP-ja (Mbrojtja e dëshmitarëve, të bashkëpunëtorëve të drejtësisë
dhe të viktimave). Plotësimi i nenit 223 me paragrafin 5 i cili mundëson marrjen në pyetje të personave adoleshent (viktimë e tregtisë me
njerëz) pa prezencën e klientëve në ambient të veçantë, ka rol të përforcimit të mbrojtjes së kësaj kategorie të viktimave.
Duke mos i nënçmuar problemet teknike me të cilat është i ndërlidhur zbatimi i këtyre dispozitave, ndërsa para së gjithash duke e marrë
parasysh rolin dhe rëndësinë e deklaratës të dëshmitarëve në lëndët para gjykatës, nevojitet përpjekje dhe koordinim i përbashkët nga më
47
48

Intervistë me të pyeturit është zbatuar para miratimit të ligjit për ndryshim dhe plotësim në qershor të vitit 2008
Nga 10 korriku viti 2008
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shumë aktorë për tejkalimin e të njëjtave. Në këtë rast duhet pas kujdes për baraspeshën e të drejtave të viktimës është në varësi
kundërproporcionale reciproke49 si dhe mbrojtja e të drejtave të të pandehurit në procedurën gjatë implementimit të kësaj rregulloreje të
ndjeshme. Ajo kërkon, krahas gatishmërisë të përvetësohet sipas mundësive të dhëna ligjore, dhe vëmendjen e rritur nga ana e të gjithë
aktorëve të involvuar në zbatimin.

9. STATUSI I VIKTIMËS NË MAQEDONI
Republika e Maqedonisë në pajtim me Ligjin për të huaj50 të viktimës së tregtisë me njerëz i aprovon “periudhë për vendosje” prej dy
muajsh për shkak të tregimit të mbrojtjes dhe ndihmës në përmirësimin dhe shmangien e ndikimit të kryerësve të veprës tregti me njerëz.
Në këtë periudhë viktima duhet të mendojë nëse do të bashkëpunojë me organet kompetente shtetërore në zbulimin e veprave penale dhe
kryerësve ose megjithatë do të kthehet në vendin e vet.
Pas skadimit të “periudhës për vendosje” të viktimës, në rast se e njëjta vendos të bashkëpunojë, mund t’i jepet leje për qëndrim të
përkohshëm, megjithatë vetëm nëse deklarata e saj është e domosdoshme për procedurë gjyqësore kundër tregtarëve, nëse viktima tregon
qëllim të qartë se do të bashkëpunojë me organet kompetente në zbulimin dhe ndjekjen e kryerësve dhe nëse viktima i ka ndërprerë të
gjitha marrëdhëniet me personat të cilët kanë tregtuar me të. Leja për qëndrim të përkohshëm e viktimës zgjat 6 muaj me të drejtë vazhdimi.
Vendi ynë nuk parashikon mundësi që viktima të jetë bartës i lejes për qëndrim të përhershëm dhe pas përfundimit të procedurës e njëjta
duhet të kthehet në vendin amë.
Gjykatës të pyetur nëse viktimës së tregtisë duhet t’i jepet mundësi të marrin leje për qëndrim të përhershëm në Maqedoni, në pjesën më
të madhe u prononcuan negativisht. Si arsye theksohen mospasja e mundësive financiare për shtetin, që mos të kthehet viktima sërish në
zinxhirin e tregtisë51 ,për shkak që “viktimat as që duan të mbeten në Maqedoni”.
Konform dispozitave të PLL-së secili person i thirrur si dëshmitar nga ana e gjykatësit është i detyruar të lajmërohet dhe të dëshmojë.
Duke e marrë parasysh periudhën e dhënë për vendosjen e viktimës në suaza të ligjit për të huaj52, u paraqit pyetja nëse ndoshta ekziston
kontradiktë ndërmjet dispozitës së LPP-së e cila e detyron secilin në territorin e RM-së të thirrur si dëshmitar të paraqitet dhe e drejta e
viktimës të mos marrë pjesë në procedurë në rast se mendon, nëse të kyçet në procedurë (periudhën prej dy muajsh) ose nëse vendos të
ndihmojë në ndjekjen e kryerësve, ndërsa ende nuk është kthyer në vendin amë.
Me disa përjashtime numri më i madh i gjykatësve konsideruan se ekziston kontradiktë ndërmjet dispozitave të LPP-së dhe Ligjit për të
huaj në temën përkatëse. Është i qartë përcaktimi i të gjithë të pyeturve se duhet të përdoren dispozitat e LPP-së. Njëherit, zgjerohet
49
Mbrojtja e dëshmitarëve nga aspekti i të drejtave të njeriut, Gordan Kallajxhiev, Mbrojtja e dëshmitarëve, bashkëpunëtorëve të drejtësisë dhe viktimave në të drejtën
vendore dhe ndërkombëtare, IOM. f. 57
50
Gazeta zyrtare e RM-së nr. 35/06 me zbatim të propozuar nga 1 janari I vitit 2008 (Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për të huaj Gazeta zyrtare e RM-së
num. 66/07)
51
Edhe krahas mendimit të zgjeruar se viktimat sërish kthehen në zinxhirin e tregtisë me njerëz, në bazën statisike të Kolaicionit për viktima të cilët janë paraqitur ose
kanë qenë pjesë e procesit kryesor vetëm një emër është përsëritur në dy lëndë. Në të gjitha rastet e tjera bëfet fjalë për persona të ndryshëm.
52
Duke e marrë parasysh atë që viktima vendore nuk e ka këtë mundësi ligjore imponohet konkluzioni se viktimat e huaja janë të priviligjiuara në relacion me ato
vendore. Situata e këtillë kërkon gjetjen e modusit sipas të cilës të gjitha viktimat e tregtisë do të ishin të barabartë.
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mendimi se 2 muaj është periudhë e gjatë kohore për viktimën të vendos nëse dëshiron apo jo të marrë pjesë në procedurë. Konform disa
të pyeturve deklarata parësore e viktimës është më e besueshme dhe e dhënë pa presion përderisa me kalimin e kohës rriten edhe shanset
deklarata të ndryshohet më shpesh në drejtim të mbështetjes të të pandehurit.
Pjesa më e madhe e prokurorëve publik nga arsye të njëjta si ata të cekura tek gjykatësit konsiderojnë se viktimave nuk do të duhej t’u
jepej leje për qëndrim të përhershëm në Maqedoni. Krahas një mendimi të përmbajtur, ekziston vetëm edhe një që mendon se nuk ka
arsye pse viktimës të mos i mundësohet të mbetet në vend. Në raport të ekzistimit ose jo kontradiktës ndërmjet dispozitave të LPP-së dhe
Ligjit për të huaj, pjesa më e madhe e të pyeturve konsiderojnë se ka. Njëherit, u përmend problemi me ekzistimin e kritereve të ndryshime
të viktimave vendore dhe të huajve. Njëherit, përderisa ligji për të huaj i jep periudhë për të menduar viktimës së huaj nëse të përfshihet
në procedurë apo jo, viktima vendore nuk e ka atë zgjidhje. E njëjta ka detyrim të lajmërohet në ftesën e gjykatës.
Të gjithë të autorizuarit janë të mendimit se viktimave duhet t’u jepet mundësi të mbesin në vend53. Njëherit konsiderojnë se ekziston
kontradiktë ndërmjet LPP-së dhe LH-së të cilës duhet t’i kushtohet vëmendje si dhe status të pabarabartë të viktimave vendor dhe të
huaj. Viktimat e huaja kanë status më të previlegjuar në krahasim me ato vendor të cilëve nuk u takon periudhë për të menduar.
Përfundime dhe rekomandime: Përveç të autorizuarve të viktimave dhe një numër shumë i vogël i prokurorëve publik dhe gjykatësve,
të gjithë të pyeturit e tjerë janë të mendimit se viktimave të tregtisë nuk duhet t’ju lejohet qëndrim i përhershëm. Si argumente në këtë
drejtim u përmenden:
$ Mospasja e mundësive financiare që shteti t’i mbulojë shpenzimet
$ Rrezik nga kthimi i viktimës sërish në zinxhirin e tregtisë
$ Mosekzistimi i vullnetit të viktimave të mbeten në Maqedoni
Imponohet pyetja në raport të së drejtës për kompensimin e viktimave në ato raste kur e njëjta është drejtuar në procedurë qytetare (për
shkak të asaj është sjellë verdikt lirues ose për shkak të moszvarritjes së procedurës) pas procedurës penale të përfunduar, dhe mundësitë
që ajo e drejtë të realizohet. E fundit posaçërisht nëse merret parasysh se qëndrimi i përkohshëm lejohet vetëm në kushte të ashpra të
caktuara të lidhura për participimin në ndjekjen penale të tregtarëve, ndërsa qëndrim të përhershëm aspak nuk lejohet. Edhe pse e drejta
mund të realizohet përmes të autorizuarve, megjithatë fakti që deri tani asnjë procedurë qytetare nuk është as nuk ka filluar mjaft flet për
ekzistimin e problemit në lidhje të këtyre çështjeve.
Njëherit, përafërsisht të gjithë të intervistuarit e konfirmuan ekzistimin e kolizionit ndërmjet dispozitave të LPP-së dhe Ligjit për të huaj
në raport të thirrjes së viktimës të dëshmojë në procedurën para gjykatës në periudhën që i është dhënë për të menduar (nëse të kyçet apo
jo në procedurë). Pikërisht qëndrimi se gjatë përplasjes së këtillë të dispozitave ligjore do të duhet të merren parasysh dispozitat e LPP-së
që automatikisht do të thotë shtyrja e mundësisë së viktimës që për shkak të traumave të pësuara si pasojë e veprës i është dhënë kohë të
përmirësohet, na çon në konkluzion për nevojën e intervenimit në ligj. Ndoshta do të ishte e pranueshme që në nenin 219 në paragrafin 1
ku në mënyrë taksative janë numëruar personat të cilët janë liruar nga detyra të dëshmojnë, shtohet edhe viktima e tregtisë me njerëz në
suaza të periudhës për të menduar54. Në këtë mënyrë do të tejkalohej problemi me përplasjen ndërmjet të drejtës së periudhës për të menduar
dhe detyrimit për të dëshmuar.
53
54

Njëjtë theksohet se nuk ekziston interes që të mbetet në vendin tonë
Rekomandimet e Koalicionit në raportin Përgjigje përmirësuesebdëshkuese të krimit të organizuar, Shkup viti 2007 f.66
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Duke e marrë parasysh periudhën për të menduar jepet në pajtim me ligjin për të huaj vetëm të viktimave të huaja, ngrihet çështja për
trajtim të pabarabartë të personave-viktima të tregtisë vendor dhe të huaj.
Korrigjim të pjesshëm bëjnë procedurat operative standarde të cilat RM-ja i miratoi në seancën e 127-të të Qeverisë55 dhe në të cilat
përcaktohet periudha prej 30 ditësh që viktima të përmirësohet nga pasojat e veprës penale dhe të vendos nëse do të kyçet në përndjekjen.
Megjithatë me këtë nuk zgjidhen problemet me detyrimin për të dëshmuar të caktuar në LPP. Në mënyrë shtesë ngritet çështja për afat të
kohëzgjatjes së ndryshme për të menduar tek viktimat vendor dhe të huaj.
Zbatimi praktik i dispozitave të cilat e rregullojnë këtë tematikë të Ligjit për të huaj (i cili deri tani po ngec) do të duhet të na tregojë nëse
dhe cilat implikime mund të paraqiten me vendosjen e këtillë ligjore.

55

E mbajtur më 29.01.2008
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IV Masa të posaçme hetimore

Në suaza të lëndëve të monitoruara janë identifikuar 16 raste të zbatimit të masave të posaçme hetimore.
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10. PËRSHTATSHMËRIA E KORNIZËS LIGJORE
Zbatimi i masave të posaçme hetimore të vendosura në legjislacionin tonë me ndryshimet në PLL nga viti 2004 ishte ndërlidhur me kritere
të ashpra të caktuara. Njëri nga ato kritere56 ishte kushti që të bëhet fjalë për vepër penale për të cilën është përcaktuar minimum dënim
me burg prej 4 vitesh gjegjësisht për vepër deri në 5 vjet dënim me burg, por në këtë rast e njëjta duhet të jetë e kryer nga ana e grupit të
organizuar, bandës ose grupimit tjetër kriminel.
Me ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për vepër penale në korrik të vitit 200857 u bë zgjerimi i kornizave në të cilat mundet të
urdhërohen këto masa. Tani ndërmarrja e tyre vjen parasysh kur ekzistojnë baza të dyshimit se po përgatitet ose sërish është kryer:
- vepër penale për të cilat është përcaktuar prej më pak se 4 vjet
- vepër penale nga ana e grupit të organizuar, bandë ose shoqatë tjetër kriminele
Shtesë këto masa mund të jenë të urdhëruara edhe në rast se bëhet fjalë për një nga shumë veprat taksative të numëruara58 në paragrafin
2 nga neni 142-b nga LPP-ja.
Para se të hyjnë në fuqi dispozitat nga LPP-ja nga viti 2008, në suaza të hetimit u ngrit çështja rreth kornizës së vendosur ligjore (mendohet
në atë përcaktim me dispozitat nga LPP-ja nga viti 2004) është përkatëse për zbatimin e masave të posaçme hetuese në praktikë dhe cilat
janë problemet të cilat paraqiten gjatë përdorimit të tyre59.
Pjesa më madhe e gjykatësve konsiderojnë se korniza ligjore është vendosur në mënyrë përkatëse. Konform disa mendimeve përkufizimi
shtesë është i pamundur për shkak të specifikës së veprës. Në rast se ekziston vullnet, mjete edhe njerëz dhe kushtohet vëmendje të mos
ketë keqpërdorim, atëherë konform atyre nuk ka pengesë në zbatimin e të njëjtave.
Pjesë më e vogël e të pyeturve janë të mendimit se korniza është vendosur shumë gjerë dhe se ligji duhet të jetë për preciz që të shmangen
të pashprehurat. E fundit, posaçërisht “bëhet fjalë për depërtim në ndjenjat e njerëzve”. Propozohet ose në mënyrë numerike të numërohet
për cilat nene (vepra) do të përdoren apo në secilin nen veç e veç të futet dispozita se është lejuar zbatimi i masave të veçanta hetimore.
Njëherit përmendet se kufiri i zbatimit të tyre duhet të zhvendoset në veprat penale nga minimum pesë vjet dënim me burg. Nga ana
tjetër, megjithatë ekziston edhe mendim vetjak se korniza e këtillë e vendosur është tejet e ngushtë dhe se këto masa do të duhet të zbatohen
te veprat te të cilat kufiri i poshtëm është paraparë 3 vjet dënim me burg.
Të gjithë prokurorët publik u dakorduan se korniza e dhënë në ligjin në raport të këtyre masave është tejet përkatës për vendosjen në
praktikë.
Është përmendur edhe se te veprat e korruptuara të cilat më shpesh janë individuale (ndodhin vetëm ndërmjet dy personave) dhe sjellin
dënime të ulëta, këto masa do të ishin shumë efikase, megjithatë, nuk mundet të përdoren. Në këtë drejtim është parashtruar propozim

56
Neni 142-b kërkonte që të dhënat dhe dëshmitë e siguruara të jenë të dosmosdoshme për udhëheqje të suksesshme të veprës penale dhe të mos munden të mblidhen
në mënyrë tjetër (pse megjithatë mbledhja t tyre të jetë e lidhur për vështirësi më të mëdha).
57
Gazeta zyrtare e RM-së nr. 83/08
58
Vepra tregti me njerëz dhe trafikimi i emigrantëve hyn në grupin e veprave për të cilat mundet të rradhiten masat e veçanta hetimore.
59
Në momentin e zbatimit të intervistave me profesionistëve ende ishin në fuqi dispozitat nga PLL-ja nga viti 2004
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për zgjerimin e kornizës në drejtim të dhënies së mundësisë për përdorimin e masave edhe kur nuk është parashikuar dënim prej minimum 4 vjet dënim me burg.
Në pyetjen pse asnjë masë e posaçme hetimore nuk është zbatuar në veprat e tregtisë me njerëz, të autorizuarit u përgjigjën se, nuk ka
ekzistuar interes, gjegjësisht, në zbatimin e këtyre masave në kohën e kryerjes të numrit të madh të veprave në lidhje me nenin 418-a nuk
kanë qenë mjaft të zhvilluara.
Sërish është i ndarë mendimi i mbrojtësve. Gjysma mendojnë se korniza e dhënë me ligjin në raport të përdorimit të masave të posaçme
hetimore është tërësisht në rregull. Megjithatë përmendet se problem është mënyra e implementimit të masave, gjegjësisht procedura për
përdorimin si dhe realizimi praktik. Për shembull, ekziston arbitraritet posaçërisht te zbatimi i dispozitave të cilat përcaktojnë kur urdhër
jep PP-ja, e kur gjykatësi hetues.
Gjysma tjetër e prokurorëve janë të mendimit se ligji duhet të jetë më preciz që të mos keqpërdoret zbatimi i këtyre masave në praktikë,
gjegjësisht se dispozitat janë “vendosur në mënyrë konfuze dhe shumë të gjëra, që nuk guxohet të lejohet duke e marrë parasysh se ato
janë shkelje e madhe e privatësisë”.
Konform një mendimi “në procedurën hetimore paraprake ende kur nuk dihet nëse bëhet fjalë për vepra nga krimi i organizuar apo
vepra të thjeshta penale zbatohen masat e posaçme hetimore dhe kur do të konfirmohet se nuk ka komponentë të krimit të organizuar
shikohet përmes gishtave se masat e posaçme hetimore nuk janë zbatuat sipas ligjit”.
Me përjashtim të një të pyeturi nga Ministria e Punëve të Brendshme i cili konsideron se përdorimi i këtyre masave duhet të jetë më e
kufizuar, mendimet e të gjithë të tjerëve janë të ndarë në mënyrë të pabarabartë ndërmjet atyre të cilët mendojnë se modeli ligjor është
përkatës edhe ata që janë të mendimit se i njëjti duhet të vendoset më gjerësisht. Ekziston edhe mendim vetjak se masat e posaçme
hetimore duhet të përdoren tek të gjitha veprat.
U theksua edhe ekzistimi i nevojës për zbatim të atyre masave posaçërisht tek veprat Ndërmjetësim gjatë kryerjes së prostitucionit.

11. GATISHMËRI TEKNIKE PËR IMPLEMENTIM
Paraqitja e masave të posaçme hetimore automatikisht është ndjekur në praktikë jo me aq numër të vogël të problemeve teknike. Pjesa
më e madhe e tyre kanë të bëjnë me prezantimin e dëshmive të mbledhura me monitorim sekret, monitorim edhe incizim audio vizual të
personave dhe lëndëve me mjete teknike.
Seanca të caktuara janë shtyrë për shkak të mungesës së kushteve për prezantim të video materialeve. Atje ku janë prezantuar të njëjtat,
janë regjistruar kapërcime të incizimeve të prezantuara dhe paralelisht ekzistimin e dy datave. Kundërshtime janë dhënë edhe në cilësinë
e materialit të paraqitur (mosnjohjen e fytyrave dhe regjistrimet e automjeteve) e të tjera.
E gjithë ajo që u përmend paraprakisht na sjell deri në pyetjen nëse jemi teknikisht të gatshëm për implementimin e masave të posaçme
hetimore?
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Konform mendimit të të gjithë gjykatësve në praktikën tonë nuk janë krijuar kushte teknike për prezantim të papenguar të materialit të
marrë me masat e posaçme hetimore (në gjykatat, disa prej tyre, nuk kanë asnjë DVD lexues). Të pyeturit konsiderojnë se nevojitet të
sigurohen mjete materiale dhe teknike në të gjitha gjykatat themelore. Njëherit, është e domosdoshme të trajnohen edhe gjykatësit për
zbatimin e asaj teknike.
Pjesa më e madhe e prokurorëve publik konsiderojnë se edhe pse pajisja nuk është më bashkëkohore, megjithatë është tejet solide që të
përdoret. Gabimet e regjistruara gjatë prezantimit të rezultateve nga masat do të duhet të sqarohen nga ana e personave profesional nga
Ministria e Punëve të Brendshme. Megjithatë, kryesisht nuk ka momente kontestuese për shkak se ajo që është e domosdoshme të shikohet
thelbi, ndërsa ajo nuk është sjellë në pikëpyetje të paktën në ato lëndë ku të pyeturit kanë qenë prezentë. Nga ana tjetër megjithatë ekziston
edhe mendim i kundërt se nuk kemi madje as kushte elementare, e deri aq shumë mungon pajisja teknike. Dallimet në mendimet janë
përcjellë me dallime nga rajoni (edhe gjykatat) ku prokurorët publik veprojnë.
Si problem më i madh nga praktika theksohen: sigurimi i dokumentacionit (në rastin kur masa gjithçka ka implementuar, megjithatë për
shkak të mungesës së dëshmive faktike nuk është ngritur lëndë), probleme operative teknike gjegjësisht mungesa e ekipit të mjaftueshëm
të një pjese të institucionit i cili i zbaton masat dhe të tjera.
Më konkretisht, si problem gjatë zbatimit të masës përdorim i personit me identitet të fshehur, u përmend mungesa e mjeteve në të holla
dhe problemi i mossuksesit në sigurimin e dëshmive me përdorimin e së njëjtës60.
U ngrit edhe çështja për mënyrën e veprimit të organeve kompetente kur do të konfirmohet identiteti i personit për të cilin është urdhëruar
dhe zbatohet masë hetimore nga PP-ja dhe duhet të zëvendësohet me urdhër të gjykatësit hetues. Konform shumicës së të pyeturve nuk
ekziston problem. Njëherit, aktiviteti ndërpritet dhe menjëherë kërkohet urgjentisht të vazhdohen masat me urdhër tjetër. Konsiderohet
se shpejtësia e zëvendësimit e këtyre urdhrave nga ana e një organi me tjetër është solid dhe nuk shkakton probleme në implementimin e
këtyre masave.
Një numër tejet i vogël i mbrojtësve konsiderojnë se jemi teknikisht të gatshëm për realizimin e masave të posaçme hetimore. Të tjerët
janë të mendimit se teknikën të cilën Maqedonia e posedon nuk është e mjaftueshme. Njëherit, ekziston edhe problemi me mungesën e
praktikës gjatë implementimit.
U përmend edhe problemi me dhënien e urdhrave për përdorim të masave. Njëherit, konsiderohet se nocioni person i panjohur është
nocion kontestues dhe sjell deri në keqpërdorimin e masave. Njëherit vakuumi kohor i sigurimit të urdhrit nga gjykatësi hetues në rast se
deri atëherë ka pasur vetëm urdhër nga PP-ja është gjithashtu problematike.
Konform mendimit tjetër kundër kryerësit të panjohur nuk guxojnë të përdoren masa të posaçme hetimore. Njëherit konsiderohet se
tejkalohet edhe afati për të cilin jepen urdhrat.
Në raport të përdorimit të masave shfrytëzim të identitetit të fshehtë mbrojtësit janë të mendimit se nuk mundet të shfrytëzohet për shkak
të madhësisë së vendit dhe pamundësisë të fshihet agjenti. E fundit të drejton deri te identifikimi i lehtë i tij. Konform një të pyeturi i cili
është kundër përdorimit të kësaj mase, “agjentët nxitës të kryerësve të veprave penale. Në këtë rast përdoret një masë e palejuar dhe
mjete të bind dikë të kryejë vepër penale, që derisa nuk nxitet nuk do ta kryente. Për këtë shkak dëshmitari provokator është i dëmshëm,
për shkak se nxit në vepër penale, kurse nuk bie nën përgjegjësi penale, kurse i pandehuri në rastin është mashtruar”.
60

E fundit ndoshta duhet të merret me rezerv për shkak të praktikës modeste të kësaj mase.
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Ata përfaqësues të MPB-së të cilët kishin njohuri për problemet gjatë pajisjes teknike të masave të veçanta hetimore, u prononcuan se
nuk jemi mjaft të gatshëm për zbatimin e të njëjtave.

12 SHKALLA E BINDSHMËRISË SË DËSHMIVE
Konform autorëve të caktuar61 dëshmitë të cilat grumbullohen me masat e posaçme hetimore nga opinioni profesional janë perceptuar si
dëshmi me shkallë të lartë të bindshmërisë. Njëherit, konsiderohet se në rast se janë prezantuar në procedurën të njëjtat kanë peshë të
madhe në raport të dëshmive tjera. Gjykatësit e pyetur nëse dakordohen me këtë qëndrim u përgjigjën në drejtime të ndryshme.
Konform një pjese të të pyeturve nuk ka dallim ndërmjet atyre dëshmive dhe të tjerave. Gjykatësi vendos cilën dëshmi si do ta vlerësojë
dhe nuk ekziston dallim ndërmjet dëshmive të grumbulluara me masa të posaçme hetimore ose jo. Të njëjtat nuk vlerësohen vetëm ndaras
por bashkë me të gjitha dëshmitë tjera. Nuk ekzistojnë dëshmi të previlegjuara. Nga ana tjetër, megjithatë gjykatës të caktuar janë të
mendimit se ekziston lojë me shkallën e bindshmërisë dhe se shkelet teoria për vlerësim të lirë të dëshmive. Të njëjtat nuk kanë forcë më
të fuqishme në procedurë dhe “vetiu janë mjaft”.
Me të fundit dakordohen vetëm një pjesë e prokurorëve publik. Derisa ata konsiderojnë se dëshmitë e tilla kanë kyçe për procedurë, të
tjetrit janë të mendimit se të gjitha dëshmitë janë të unifikuara sipas fuqisë dëshmuese.
Mendimet e mbrojtësve përafërsisht janë të vetme në drejtim të mos ekzistimit të dëshmisë më të lartë në drejtësi. Secila dëshmi ka
vlerë të barabartë në çdo situatë (rast). Disa konsiderojnë se në praktikë për fat të keq ndonjëherë u jepet përparësi dëshmive të grumbulluara
me masat e posaçme hetimore.
U theksua edhe problemi që policia paraqet edhe në të njëjtën kohë edhe bën ekspertizë “besueshmërinë e vlerëson ai i cili e sjell dëshminë”.

13. PROBLEMI ME INCIZIMIN AUDIO-VIZUAL
Përdorimi i incizimit audio vizual i personave si masë e posaçme hetimore e implementuar në disa lëndë e alarmoi opinionin në raport të
pyetjes nëse dispozita ligjore i incizimit audio-vizual, apo megjithatë lejon incizimi vizual të mos ndiqet me shënim audio dhe nëse në
rast të zbatimit jo kumulativ flasim për shkelje të procedurës apo jo.
Një numër i vogël i gjykatësve u prononcuan se është i detyrueshëm përdorimi i dy kushteve kumulative para së gjithash shmangien e
mundësisë për manipulim. Pjesa më e madhe e të pyeturve konsiderojnë se nuk ka problem nëse merret parasysh materiali dëshmues i
cili e plotëson vetëm njërin nga dy kushtet (apo incizim audio vizual). Konform tyre gjithçto:ka mund të jetë dëshmi para gjykatës nëse
61
„Ndikimi i masave speciale hetimore mbi procedurën penale, mjetet teknike dhe mbikëqyrjje dhe incizim tëkomunikimeve mes njerëzve, si masë hetimore në
parandalimin dhe kontrolin e krimit „, punë masteri, Jovan Jovçeski, shkup, viti 2003.
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ajo sjell deri te e vërteta gjegjësisht deri te konfirmimi i fakteve valide. Në çdo rast pajtueshmëri ekziston te shumica se është e
domosdoshme saktësimi në tekstin ligjor.
Me përjashtim të një mendimi të gjithë prokurorët publik konsiderojnë se nuk ekziston problem që dëshmitë e mbledhura me incizim
vizual e jo edhe me atë audio të përdoren në procedurë. Vlerën e dëshmisë e vlerëson gjykatësi dhe në rast se i njëjti konsiderohet se
mund të përdoret fotografi pa zë atëherë atëherë ekziston pengesë për përdorim të bastisjes. Njëherit, tejet me rëndësi është të argumentohet
me incizimin pa zë. Në rast se vetëm konfirmohet mundësia për ekzistimin e korrelacionit (njohje) e jo edhe çfarë korrelacioni (për çfarë
është folur), atëherë nuk do të duhet të ekzistojë problem me dëshminë.
Mendimet për përdorim të intervenimit në ligjin për shkak të ndriçimit të kësaj tematike, janë ndarë nga ata që konsiderojnë se duhet t’u
jepet sqarim atyre që mendojnë se gjithçka është e qartë.
Një e treta e mbrojtësve janë decid se dëshmitë duhet të mblidhen në mënyrë kumulative me incizim audio vizual kurse jo ndaras me
audio apo vizual. Konform një të pyeturi “incizimi pa zë nuk duhet të paraqitet si dëshmi se nuk mund të konfirmohet marrëdhënia psikike
e personit që e kryen veprën. Tjetër është vrasja, ku shihet çfarë është bërë, por tek të tjerat vepra nuk duhet të pranohet fotografi pa zë.
Incizimet nuk mund të merren për të besueshme”.
Një pjesë e avokatëve tjerë e përkrahin përdorimin vetëm të zërit apo incizimit vizual apo megjithatë janë të mendimit se bëhet fjalë për
lëshim të ligjdhënësit që do të duhej të rregullohet. Njëherit, përmendet dhe se varet nga situata dhe vepra për të cilën bëhet fjalë.
Pjesa më e madhe e përfaqësuesve të Ministrisë së Punëve të Brendshme janë të mendimit se bëhet fjalë për lëshime të ligjdhënësit dhe
nuk ka pengesë që dëshmitë e grumbulluara me incizime pa zë dhe anasjelltas të përdoren në procedurën e rrezikshme. Disa të pyetur
konsiderojnë se nevojitet risaktësim i tekstit ligjor.
Përfundime dhe rekomandime: Më shumë e gjysma e të pyeturve u prononcuan se korniza e vendosur ligjore me dispozitat nga viti
2004 lidhur me zbatimin e masave të posaçme hetimore është përkatëse që të përgjigjet në nevojat e luftës kundër krimit të organizuar.
Edhe krahas qëndrimit, megjithatë jo edhe aq numër të vogël të profesionistëve, se e njëjta është vendosur tejet gjerë, ndryshimet nga viti
2008 shkuan edhe më larg dhe në mënyrë shtesë e zgjeruan.
Me vendosjen e veprave korruptive në atë taksative të numëruarit (tek të cilat masa mund të urdhërohen)62 konsiderohet se u tejkalua
njëri nga problemet që u përmend nga ana e përfaqësuesve të prokurorisë publike, kurse ajo është mospasja e mundësisë (me rregulloren
paraprake ekzistuese) për përdorimin e masave pikërisht tek ato vepra të cilat më shpesh janë individuale dhe me dënime të ulëta. Nga
ana tjetër megjithatë kjo e problematizon përdorimin e masave të posaçme hetimore në drejtim të zgjerimit shumë të madh edhe të veprave
të cilat nuk janë pjesë e krimit të organizuar.
Në mënyrë shtesë në përgjigjet u nënvizuan edhe problemet e ardhshme gjegjësisht lëshimet:
$ Kushtet e krijuara teknike të pamjaftueshme për prezantim pa pengesë të materialit të marrë me masat e posaçme hetimore
$ Mungesë e pajisjes së mjaftueshme të një pjese të institucioneve të cilat i zbatojnë masat
$ Mungesa e mjeteve në të holla
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$ Vakuumi kohor problematik i sigurimit të urdhrit nga gjykatësi hetues në rast se deri atëherë ka pasur vetëm urdhër nga PP-ja
(për person të panjohur)
$ Tejkalimi i afatit për të cilin jepen urdhrat
$ Mossaktësimi i tekstit ligjor në relacion të çështjes për incizim vizual dhe ose të audio incizimit
Si nevojë imponohet përpjekja për sigurimin e kushteve të më mira teknike për zbatim praktik të masave të posaçme hetimore si dhe
sigurimin e zgjerimit dhe ritrajnimit të kuadrit i cili është kompetent për zbatimin e të njëjtave. Respektimi strikt i dispozitave për zbatimin
e këtyre masave është imperativ për përdorimin ligjor të dëshmive të grumbulluara me to. Nevojitet intervenim në raport të dispozitës
nga LPP-ja që ka të bëjë në masën “monitorim i fshehtë, ndjekje dhe incizim vizual të personave dhe lëndëve me mjete teknike, për
shkak përkufizimit të qartë nëse mundet të zbatohet vetëm ajo vizuale, gjegjësisht audio incizimi.
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V Kohëzgjatja e procedurës

14. AFATET, ARSYET PËR SHTYRJE DHE KOHËZGJATJA
à) Caktimi i dëgjimit kryesor
Ligji për procedurë penale determinon se caktimi i dëgjimit kryesor duhet të jetë më së voni në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit
aktakuzës në gjyq63. Nëse afati i njëjtë nuk respektohet , atëherë kryetari i këshillit me shkrim do ta lajmërojë kryetarin e gjykatës për
arsyet për moscaktimin në afatin e dhënë kohor. Hulumtimet e Koalicionit treguan së në veprat Tregti me njerëz, Ndërmjetësim në kryerje
të prostitucionit dhe Trafikimit të emigrantëve, ky afat është respektuar në 14% të rasteve.

63

Neni 271 i LPP-së
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Imponohet pyetja cilat janë arsyet për tejkalimin e këtillë të afatit të udhëzuar.
Pjesa më e madhe e gjykatësve mendojnë se gabimet nuk janë në anën e gjykatësve. Në fjalë, aktakuza “për tu bërë e plotfuqishme”
patjetër duhet t’i jepet të pandehurit dhe mbrojtësit të tij. Pastaj vijon afat 8 ditësh në të cilin mund të parashtrohet ankesë ndaj aktakuzës.
Duke u nisur nga problemi me dorëzimin (veçanërisht nëse bëhet fjalë për lëndë në të cilën paraqiten më tepër të pandehur) dhe vendimi
plotësues ndaj ankesës, sipas gjykatësve ky afat është i caktuar tepër ngushtë. Njëkohësisht, për shkak të dhënies së prioritetit lëndëve
me paraburgim, ndodh që të tjerët të jenë vënë në “pritje”.
Ekzistojnë edhe mendime përjashtuese të cilat thonë se afati i atillë nuk ekziston ose se “nuk është e precizuar qartë a duhet në afat prej
30 ditëve të caktohet lënda ose të mbahet seanca e parë”.

b) Shtyrje për një periudhë më të gjatë se 60 ditë

Sipas statistikës së Koalicionit në Gjykatën themelore në Ohër, 35% e numrit të përgjithshëm të seancave të monitoruara janë shtyrë për
afat më të gjatë kohor se 60 ditë. Me përqindje pak më të vogël është Gjykata themelore e Gostivarit (25%) pastaj vijojnë me vijë rënëse
në shifrat edhe gjykatat tjera. Vëmendje tërheq pikërisht periudha e 60 ditëve pëa shkak të dispozitës së LPP-së e cila determinon se gjatë
shtyrjes së dëgjimit më tepër se 60 ditë, i njëjti do të fillojë nga fillimi.
Me qëllim të verifikimit të rezultateve nga hulumtimi i Koalicionit, gjykatësit u lutën që të japin mendimin e vet në lidhje me arsyet të
cilat qëndrojnë pas shtyrjeve kaq të gjata.
Si shkak më i shpeshtë përmendet mossigurimi i prezencës së personit të pandehur. Duke u nisur nga fakti se rajone të caktuara (për
shembull Gostivari) në të cilat është/ishte më e përhapur dukuria e tregtisë me njerëz janë emigruese dhe një pjesë e madhe e të pandehurve
janë jashtë vendit, pritet që mungesa e të pandehurit në dëgjimin kryesor ishte më i lartë pikërisht në qytetet përkatëse. Nga ana tjetër
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mendohet se kjo arsye nuk guxon të jetë arsyetim për zgjatjen e vendimit veçanërisht që ekzistojnë instrumente me të cilat ekzistenca e
këtij aktori në procedurë do të sigurohej.
Në disa raste është përmendur se mungesa e dëshmitarit të personit të dëmtuar në lëndët e tregtisë me njerëz, arsyeshëm sjell shtyrje të lëndës.
Funksionimi i dorëzimit të ftesave dhe sigurimi i dëshmitarit viktimë me rrugë diplomatike kërkon afat edhe më të gjatë se 60 ditë.
Një pjesë e të anketuarve konsideronin se ende kemi probleme me dorëzimin e ftesave në vend. Kjo e fundit veçanërisht ka të bëjë me
vende të caktuara në rajonin e Tetovës ku dorëzuesit gjyqësor nuk mund ta kryejnë detyrën e vet. Policia jo gjithmonë është në gjendje t’i
shoqërojë dorëzuesit që sjell deri në pamundësi që ftesat të dorëzohen. Gjykatës të caktuar mendojnë se dorëzimi më nuk paraqet problem (“së paku jo si më parë”).
Përmendet edhe mosekzistimi i numrit të mjaftueshëm të gjykatësve dhe mbingarkesa e tyre me punë, si dhe mungesë e daktilografëve si
arsye që afati prej 60 ditëve të tejkalohet. Sigurimi i fakteve veçanërisht kur bëhet fjalë për ekspertizë poashtu konsiderohet për shkak
për zgjatje. Kjo e fundit duket sikur nuk ka të bëjë me lëndët lidhur me tregtinë me njerëz për shkak se numri i ekspertizave të urdhëruara
është minimal.
Si arsye për shtyrje të këtillë në gjykatat themelore, prokurorët publik i numërojnë: faktin që viktima është shtetas i huaj dhe që për
sigurimin e saj nevojitet kohë më e gjatë, taktizimi i të pandehurve, mosveprimi i MPB sipas urdhrit për paraburgim, problemi me ftesat,
mosardhja e avokatit, sigurimi i vërtetimeve të rrejshme mjekësore, etj.
Të autorizuarit mendojnë se problemi për shtyrjen për periudhë kaq të gjatë, mes tjerash, është edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme
(për shkak se ajo është përgjegjëse për komunikim me viktimat në rast kur ato, mungesa e tyre, janë shkak për shtyrje), në Ministrinë e
Drejtësisë bile edhe në SEKI qendrën.

c) Disa arsye për shtyrje të lëndës
Mungesa e të pandehurit dhe mbrojtësit të tij ka qenë arsye për shtyrje në 31% të situatave në suazat e të gjithë lëndëve të monitoruara në
lidhje me tregtinë me njerëz. Mirëpo, gjatë analizës të kësaj përqindjeje nëpër gjykatat themelore para të cilave gjykohet lënda, paraqitet
llojllojshmëri e madhe. Duket sikur mungesa e pjesëmarrësve kryesor paraqet problem më të madh në Gjykatën themelore në Tetovë
(73%) ndërsa problem më të vogël në Gjykatën themelore në Shkup (8%).
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Në gjykatat themelore në Tetovë dhe Gostivar si arsye më e shpeshtë, sipas përgjigjeve të gjykatësve, për pabaraspeshën e këtillë të
përqindjes sipas gjykatave paraqitet problemi me dorëzimin e ftesave. Njëkohësisht të pandehurit angazhojnë mbrojtës nga vende tjera
prej vendit të gjykimit dhe kjo krijon vështirësi plotësuese gjatë sigurimit të prezencës së tyre. Poashtu problem paraqet edhe realizimi i
urdhrit për arrestim. Policia ndonjëherë nuk vepron sipas tyre dhe nuk jep shpjegim për mosveprimin e vet.
Disa prokurorë publik shpjegimin e kërkojnë në pangjashmërinë e rajoneve. Mendohet se nuk është i mundshëm krahasimi i rajonit të
Shkupit me atë të Tetovës për shkak se dorëzimi i ftesave në rajonin e Tetovës nuk funksionon çdo kund. Më tutje (përsëri) theksohet
pagatishmëria për realizim të urdhërave për arrestim.
Ekziston mendim se dallimet mes gjyqeve e reflektojnë dallimin e tolerancës të gjykatësve. U përmend edhe se shtyrja e këtillë për shkak
të mungesës mundet të jetë rezultat edhe i përputhjes së më tepër lëndëve në të cilat është i pandehur personi i njëjtë.
Përgjigjet e mbrojtësve janë shumë të ndryshme. Disa mendojnë se aftësitë e ndryshme dhe veprimi i ndryshëm i MPB-së në territore të
caktuara sjell deri në dallime në shtyrjet e gjyqit. Të dytët e përmendin lëvizshmërinë e popullatës (veçanërisht rajonin e Tetovës në të
cilin pjesë e madhe e popullatës është në punë të përkohshme jashtë vendit) dhe mosrespektimin e gjyqit derisa të tretët problemin e
shohin në dorëzimin e ftesave.
Mungesa e viktimave gjegjësisht problemet gjatë sigurimit të prezencës së tyre në dëgjimin kryesor, disa herë u përmend si arsye për
shtyrjen e gjatë të lëndëve. Përfaqësuesit e MPB-së ishin të pyetur për pengesat që e ngadalësojnë sjelljen e viktimave dëshmitarë. Pothuajse
të gjithë të anketuarit mendojnë se përpikëria në sjelljen e tyre nuk është në korrelacion direkt me përpikërinë në veprimin e profesionistëve
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nga MPB. Shpejtësia me të cilën sillet dëshmitari varet nga efikasiteti në veprimin e shtetit tjetër (“...problemi është tej kufirit...”). Më
tej, varet nga vullneti i personit i cili duhet të dëshmojë, etj.
Si problem u theksua edhe mospërdorimi i dispozitave të ligjit për të huaj si dhe mospërdorimi i video linkut. Një i anketuar është i
mendimit se vepra tregti me njerëz do të duhej të ketë përparësi para veprave tjera.

d) Kohëzgjatja e procedurës

Vlerën të cilën e shpreh gjatësia mesatare (e mesme) e procedurës nga momenti i parashtrimit të aktakuzës (gjegjësisht vendimit në lidhje
me ankesën) e deri në sjelljen e verdiktit të shkallës së parë, për vepra të ndryshme penale (gjegjësisht lëndë që kanë të bëjnë me vepra të
ndryshme penale), dukshëm ndryshon. Derisa nga njëra anë zgjatja mesatare e lëndëve lidhur me Ndërmjetësimin gjatë kryerjes së
prostitucionit zgjat 610 ditë, nga ana tjetër procedura për veprën Trafikimi i emigrantëve zgjat mesatarisht 187 ditë.
Prej gjykatësve u kërkua mendim për arsyet të cilat do të mundej t’i shpjegojnë këto dallime në kuadër të veprave të ndryshme penale.
Arsyeja më shpeshtë e përmendur është lloji dhe karakteristikat e veprës. Për shkak se shpesh si viktima paraqiten shtetase të huaja për
vepra nga neni 191 të KP-së, ndërsa sigurimi i tyre për dëgjimin kryesor lidhet për procedurë e cila kërkon kohë të gjatë, atëherë nuk
befason zgjatja e gjatë e këtyre lëndëve. Të përmendura janë (pa)mundësia për sigurim të të pandehurit për dëgjimin kryesor, lloji i fakteve
dhe koha e nevojshme për sigurimin e tyre, sigurim i dëshmitarëve gjatë procedurës, etj. U përmend që edhe mbrojtësi së bashku me të
pandehurin përpiqen ta zvarrisin procedurën. Mirëpo, kjo e fundit duket sikur nuk ka të bëjë me llojin e veprës dhe nuk e shpjegon
kohëzgjatjen e procedurave.
Si arsye kryesore për kohëzgjatjen e lëndëve në lidhje me vepra të ndryshme, prokurorët publik e përmendën paraburgimin. Mendohet
se në veprat e ndërmjetësimit gjatë kryerjes së prostitucionit, paraburgimi edhe nuk shqiptohet edhe e gjithë kjo shprehet në gjatësinë e
procedurës. Nëse nisemi nga përqindja e masave të shqiptuara të paraburgimit sipas veprave penale të marra nga analiza e Koalicionit,
me 23% më të ulta për nenin 191 të KP-së dhe mesatarisht kohëzgjatjen më të gjatë të procedurës me 610 ditë, mund të thuhet se korelacioni
ekziston.
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Si arsye janë përmendur edhe pamundësia për të siguruar e dëmtuara, mospërgjigjja e ftesave nga i pandehuri, etj.
Konform të të autorizuarve të viktimave “organizimi i vet gjyqit” dhe faktori “paraburgim” janë disa nga shpjegimet e mundshme për
kohëzgjatjen e ndryshme të procedurës. Njëkohësisht konsiderohet se gjatësia e procedurës edhe nga gjykatësi dhe toleranca e tij.
Situatat e regjistruara në procesin e monitorimit të lëndëve gjatë dëgjimit kryesor nga ana e Koalicionit në të cilat mbrojtësi dhe i pandehuri
në vazhdimësi mungojnë me çka zgjatet procedura, na detyruan që të kërkohet koment prej mbrojtësve në lidhje me praktikën e këtillë.
Vetëm në një përgjigje ekziston pajtueshmëri se në numër të madh të rasteve kjo është kështu. Pjesa më e madhe e mbrojtësve mendojnë
se “çdo gjë e bërë nga avokati dhe i pandehuri që është në funksion të të drejtave të pandehurit është në rregull” dhe nëse është dhënë
me ligj e drejta, nuk mund të bëhet fjalë për keqpërdorim. Një avokat është i mendimit se ”mbrojtësit janë luftëtarët e parë për përcaktimin
e fakteve dhe vlerësimin e provave në procedurë të rregullt dhe të zbatohet ligji ashtu si duhet”.
Sipas një mendimi tjetër “sado që të dëshirojë mbrojtësi ta zgjasë procedurën, nuk mundet jashtë ligjit, gjegjësisht nuk ka hapësirë për
manipulim”.
Sipas një mendimi të tretë gjithmonë ekzistojnë shkaqe të arsyeshme, gjithmonë i pandehuri siguron dokumentacion adekuat mjekësor.
Një avokat konsideron se rrallë bëhet fjalë për keqpërdorim për shkak se avokatët kanë frikë prej dënimeve. Kjo e fundit solli deri te
parashtrimi i pyetjes mbrojtësve a kanë qenë të dënuar deri tash për shkak të shtyrjes së panevojshme të procedurës?
Asnjë prej të pyeturve nuk ka qenë i sanksionuar për këtë.
Përfundime dhe rekomandime: Nga mendimet paraprakisht të parashtruara prej aktorëve kryesor në procedurë lidhur me faktorët të
cilët sjellin deri në zgjatje të procedurës për veprat nga sferat e interesit, munden të veçohen:
$ Ekzistim i rajoneve të caktuara (p. Sh. Tetova) ku dorëzuesit e ftesave gjyqësore nuk kanë qasje dhe nuk mund ta kryejnë tërësisht
detyrën e vet .
$ Pamundësia e sigurimit të prezencës së të pandehurve nga rajone të caktuara emigrative (p. Sh. Gostivari) për shkak të mungesës
së tyre nga vendi.
$ Mungesa e gjykatësve dhe daktilografëve dhe mbingarkesa e tyre me punë
$ Mosveprimi i sektorëve të punëve të brendshme sipas urdhrave për arrest
$ Angazhim i mbrojtësve nga vende të ndryshme nga vendi i gjykimit
$ Ngadalësia në sigurimin e prezencës së viktimave për shkak se funksionimi përmes rrugës diplomatike kërkon shumë më tepër
kohë.
$ Shqiptimi më i pakët i masës paraburgim për veprat e ndërmjetësimit gjatë kryerjes së prostitucionit
$ Gatishmëria e mbrojtësve së bashku me të pandehurit të zgjasin procedurën.
Në faktorët e paraqitura paraprakisht mund të ju shtohen edhe faktorët tejkalimi i afatit prej 30 ditëve nga parashtrimi i aktakuzës deri te
caktimi i gjykimit të parë si dhe përqindja jo aq e vogël e shtyrjeve për periudhë më të gjatë se 60 ditë 9 me çka procesi fillon nga fillimi).
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Sikur edhe viteve të kaluara, si i nevojshëm imponohet rekomandimi që nga ana e gjykatësve vëmendje e veçantë t’i kushtohet tejkalimit
të afatit prej 60 ditëve gjatë ricaktimit të seancave gjyqësore. Njëkohësisht do të duhej të bëhen përpjekje për zhvillim të bashkëpunimit
më të mirë mes gjykatave dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme në lidhje me çështjet për veprim sipas urdhrave për arrest.

15. PARABURGIMI DHE MASAT TJERA PËR SIGURIM TË TË PANDEHURIT SI
FAKTOR I CILI NDIKON NË GJATËSINË E PROCEDURËS
à) Paraburgimi
Duke u nisur prej obligimit64 të të gjithë organeve të cilët marrin pjesë në procedurën penale, të veprojnë me urgjencë të veçantë kur i
pandehuri është në paraburgim, ndërsa njëkohësisht edhe duke e marrë parasysh përqindjen e lartë të personave të paraburgosur veçanërisht
për disa vepra (për shembull trafikimi i emigrantëve), realisht mund të pritet se ky faktor ka/do të duhej të ketë ndikim enorm mbi
kohëzgjatjen e procedurës.
Në bazë të analizave të lëndëve të monitoruara për një periudhë prej gati katër viteve, është konstatuar se masa paraburgim është shqiptuar
ndaj 3/5 e numrit të përgjithshëm të personave të pandehur (221) për veprat Tregti me njerëz, ndërmjetësim gjatë kryerjes së prostitucionit
dhe Trafikimit me emigrantë. Gjatë kësaj përqindja më e vogël u takon të pandehurve për veprën ndërmjetësim gjatë kryerjes së
prostitucionit.

Përmes krahasimit të zgjatjes mesatare të këtyre lëndëve në të cilat është shqiptuar masa paraburgim, me zgjatje mesatare të këtyre lëndëve
në të cilat masa e këtillë nuk është shqiptuar, fitohet përshtypje për shkallën e korrelacionit ndërmjet paraburgimit dhe gjatësisë së
procedurës. Njëkohësisht, në krahasim me numrin e masave të shqiptuara të paraburgimit në kuadër të lëndëve në lidhje me vepra të
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ndryshme, zvarritet edhe pyetja paraburgimi si masë te vepra të caktuara a shqiptohet me automatizëm ose shenjë e vetme orientimi për
shqiptimin e tyre janë bazat të cilat janë të parashtruara në LPP. Të anketuarit fillimisht u pyetën kjo masë a përdoret shumë shpesh (ose
pamjaftueshëm shpesh) në praktikë?
Gjykatësit shprehën mendim të ndarë. Një pjesë e të anketuarve konsiderojnë se masa shumë shpesh përdoret, veçanërisht në kohën e
fundit (disa vitet e fundit). Konsiderohet se edhe përskaj asaj që “duhet shumë vëmendje me këtë masë gjegjësisht paraburgimi nuk guxon
të bëhet dënim, prapëseprap ka raste ku i njëjti shqiptohet për vepra të vogla”.
Të anketuarit tjerë, edhe përskaj asaj që është shpeshtuar përdorimi i masës paraburgim, prapseprap dukurinë këtillë e trajtojnë si të
arsyeshme. Sidomos kur të merret parasysh për çfarë lloji të veprave penale bëhet fjalë65.
Grupi tjetër i të anketuarve mendojnë se masa shqiptohet aq sa është e nevojshme (edhe pse secila vepër duhet të çmohet veç e veç).
Disa gjykatës (qëndrimi shpesh ndryshon varësisht nga gjyqi në të cilin gjykojnë të anketuarit) konsiderojnë se këto masa po shqiptohen
shumë rrallë që nuk do të duhej në lëndët e kësaj natyre (“nën 5 vjet zakonisht nuk shkojmë me paraburgim dhe nëse Prokuroria Publike
nuk propozon, ne nuk caktojmë”).
Analiza e kohëzgjatjes së të gjithë masave të regjistruara të paraburgimit në kuadër të lëndëve të monitoruara (tregti, ndërmjetësim dhe
trafikim emigrantëve) tregon se në 37% ato kanë zgjatë më tepër se 180 ditë66. Në 91% të tyre bëhet fjalë për masa paraburgim të shqiptuara
në kuadër të lëndëve lidhur me veprën nga neni 418b dhe 418c të KP-së.
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…. Tregtia me njerëz dhe vrasja bile edhe vjedhjet ndonjëherë automatikisht tërheqin paraburgimin….o:
Në 26 % të rasteve paraburgimi ka zgjatur prej 120 deri 180 ditë, në 24% prej 75 deri 120 dhe në 13% paraburgimi ka zgjatë deri 75. Gjatë kësaj, derisa përqindja për
gjatësinë e gjithsej të gjithë masave të shqiptuara të paraburgimit është llogaritur për persona të pandehur, te llogaritja e kohëzgjatjes së paraburgimit sipas veprave,
ekziston dyfishim ku personi është i pandehur për më tepër se një vepër.
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Për dallim nga disa mendime vetjake se parimi i urgjencës nuk është respektuar në lëndët me paraburgim, numri më i madh i gjykatësve
mendon se lëndëve me paraburgim ju kushtohet vëmendje e veçantë dhe procedohen në afat më të shkurtë të mundshëm. Shpjegimi se
pse në analizat vërehet ky numër i masave që zgjasin më tepër se 180 ditë, te këto vepra kërkohet në kompleksitetin e lëndës dhe nevojën
për thirrje të dëshmitarëve të rinj, të ridëgjohen të vjetrit, të sigurohen fakte tjera materiale, etj. Për disa të anketuar periudha prej 180
ditëve edhe nuk është shumë e gjatë nëse merret parasysh lloji i veprës penale për të cilën flasim dhe kompleksiteti i lëndës.
Sipas mendimit të prokurorëve publik masa paraburgim përdoret aq sa duhet. Ekziston mendim se te vepra trafikim i emigrantëve nëse
nuk shqiptohet masa paraburgim atëherë “nuk do të mundej të mblidhen të pandehurit”. Derisa në pajtim me një mendim paraburgimi
përdoret “gjithmonë kur ka bazë ligjore dhe gjatë kësaj nuk luan rol as lloji e as karakteri i veprës”, sipas tjetrit “paraburgimi kur
propozohet nga PP-ja, aplikohet në mënyrë adekuate sipas veprës”.
Të gjithë të anketuarit u pajtuan se në lëndët me paraburgim veprohet në pajtim me parimin e urgjencës. Statistika e cila e tregon kohëzgjatjen
e paraburgimit dhe lëndët me paraburgim shpjegohet me ndërlikueshmërinë e lëndëve. Ekziston qëndrim se të gjithë institucionet veprojnë
pa vonesa. Ashtu që ka mendim se afati prej tre muajve në të cilin duhet të mbarojë hetimi i veprave komplekse siç më së shpesh janë
veprat nga sfera e krimit të organizuar, është tepër i shkurtë.
Ndërmjet të autorizuarve vërehet qëndrimi se masa paraburgim nuk aplikohet mjaft në veprat e tregtisë me njerëz. Sipas një mendimi,
paraburgimi do të duhej të jetë i detyrueshëm kur bëhet fjalë për kriminalitet aq të rëndë siç është tregtia me njerëz. Po ashtu mendohet se
gjykatësit në praktikë nuk i ndërmarrin të gjithë masat e nevojshme për sigurimin e prezencës së të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij. Kjo
është sferë ku më së shumti manipulohet me procedurën.
Nga ana tjetër, të gjithë mbrojtësit e të pandehurve mendojnë se masa paraburgim shqiptohet shumë shpesh dhe në mënyrë të përshpejtuar.
Sipas një mendimi “paraburgimi shqiptohet shumë thjeshtë, pa menduar a mban ose jo edhe atë më së shpeshti sipas të tre bazave, ndërsa
veçanërisht në bazë të rrezikut nga ikja (madje edhe në situata kur i pandehuri nuk ka as pasaportë)”.
Sipas një mendimi tjetër, nuk ka kujdes as gjatë shqiptimit e as gjatë përcaktimit të paraburgimit. Është interesant se edhe disa mbrojtës
shqiptimin e paraburgimit e lidhin vetëm me peshën e veprës penale.
Sipas një mendimi të tretë, paraburgimi në Maqedoni përdoret si sanksion.
Pyetjes a është respektuar parimi i urgjencës në rastet e lëndëve me paraburgim, pjesa më e madhe e mbrojtësve janë përgjigjur pozitivisht67.
Të tjerët mendojnë se “...Parimi është respektuar. Madje edhe i vullgarizuar. Punohet në arrestim intensiv me kërkesë të gjykatësit hetues
në fund të kohës së punës...Në asnjë rast...Varet nga interesi i shtetit të vijë deri në verdikt të shpejtë...”
Gjysma e përfaqësuesve të MPB janë të mendimit se masa e paraburgimit në praktikë zbatohet në mënyrë adekuate. Sipas dy të anketuarve,
paraburgimi shqiptohet shumë shpesh dhe pa bazë. I fundit për veprën Trafikim i emigrantëve. Arsyeja pse paraburgimi aq shumë gjen
aplikim për veprën trafikim i emigrantëve për dallim nga tregtia, kërkohet në cilësinë e fakteve të grumbulluara (në veprën nga nenit
418a ka fakte më të këqija). Ekziston edhe mendim se në tregtinë me njerëz paraburgimi përdoret pamjaftueshëm.
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...Parimi është respektuar. Bile edhe është vullgarizuar...
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b) Përdorim i masave tjera preventive

Duke marrë parasysh se në pajtim me statistikat e Koalicionit68 në 75% të të gjitha masave të shqiptuara për sigurimin e prezencës së
personave të pandehur në dëgjimin kryesor si dhe udhëheqja e suksesshme e procedurës, bëhet fjalë për masën paraburgim, parashtrohet
pyetja a duhet të ketë përdorim më të shpeshtë të masave tjera preventive përveç paraburgimit, dhe çfarë është arsyeja për përdorimin e
tyre të rrallë?
Numër i madh i gjykatësve konsiderojnë se masat tjera preventive nuk do të duhej të zbatohen në veprat e rënda (“I pandehuri nuk do të
duhej të lëvizë lirisht”). Njëkohësisht në këto vepra “sillen para të mëdha dhe bëhet fjalë për kriminalitet të rëndë. Mendohet se edhe pse
“arrestimi është zhytje e mbrojtjes dhe se i pandehuri vihet në pozitë shumë më të pavolitshme, prapëseprap nëse lirohet i akuzuari, vështirë
se mund të sigurohet prezenca e tij përsëri”. Kështu, frika se i pandehuri do të ndikojë mbi viktimat dëshmitë e të cilëve më së shpeshti janë
më të rëndësishmet për shkak të mospasjes së fakteve69 ndikon mbi shqiptimin e masës. Sipas një mendimi për tregtarët me njerëz këto masa
nuk janë efektive, premtimi për ato nuk ka kurrfarë rëndësie. Sipas një tjetri dokumentet e udhëtimit të cilat ju merren ex officio do të duhej
t’i ruajë Ministria e Punëve të Brendshme e jo të ruhen mes akteve të gjyqit70. Disa të anketuar problemin e shohin në pamundësinë të ndiqet
implementimi i një pjese të masave. Shpjegimi kërkohet edhe në propozimin e shpeshtë të paraburgimit nga ana e prokurorisë publike.
Ata profesionistë të cilët kanë qëndrim pozitiv ndaj përdorimit të këtyre masave madje edhe në veprat nga sfera e krimit të organizuar,
mendojnë se ka dobi enorme nga masat preventive dhe se kur shqiptohen i pandehuri nuk tenton të ikë. Paraburgimi gjithmonë do të
duhej të jetë solucion i fundit.
Kryesisht ekziston pajtueshmëri mes prokurorëve publik se masat tjera preventive do të duhej të përdoren më shpesh. Edhe pse pyetja
kishte të bëjë me masat siç janë ndalesa e largimit nga vendbanimet, obligimi për paraqitje personit të caktuar zyrtar, marrja e dokumentit
68

Në bazë të të dhënave të kapshme
Interesant është se paraburgimi është më së pakti i aplikuar te Tregtia dhe Ndërmjetësimi e shumë më tepër te veprat e trafikimit të emigrantëve
70
Mendohet për nenin 178–b alineja 3 sipas së cilit gjyqi sjell vendim për masën e sigurimit të përkohshëm të dokumentit për udhëtim ose dokumenti tjetër për kalimin
e kufirit shtetëror (gjegjësisht ndalesa për dhënien e saj) kur ekziston rrezik nga ikja. Dokumenti i marrë i udhëtimit rruhet në gjyq.
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udhëtues ose dokumenti tjetër, patent shoferit, etj., përsëri prokurorët publik i treguan masat tjera për sigurim të prezencës të të pandehurit.
Mendohet se garancia do të duhej të përdoret më shpesh për shkak se shteti ka dobi prej saj. Sipas një mendimi burgu shtëpiak është
pandan i mirë i masës paraburgim, megjithatë ekziston frikë a do të zbatohet në mënyrë të drejtë (mendohet në mungesë të sistemeve për
kontroll dhe mekanizma vet të ndërtuara për realizim). Nga ana tjetër po zvarritet edhe qëndrimi se kur bëhet fjalë për vepra të rënda siç
është vepra tregti, “masat tjera vështirë se mund të mbajë të pandehurin”. Njëkohësisht me paraburgim lënda fiton rëndësi të madhe dhe
kryhet më shpejt71.
Me përjashtim të një personi (“...Paraburgimi u bë mjeti i vetëm...mendoj se duhet edhe masat tjera preventive të përdoren e jo vetëm
paraburgimi...”), gjithë të tjerët përfaqësues të MPB mendojnë se masat tjera preventive nuk do të duhej të përdoren te lëndët në lidhje
me veprat tregti me njerëz, ndërmjetësim gjatë kryerjes së prostitucionit dhe trafikimit të emigrantëve. Mendohet se këto janë vepra të
rënda dhe ”automatikisht shkohet me paraburgim”. Paraburgimi është më adekuat dhe më efikas dhe pamundëson ndikimin mbi dëshmitarët.
Përfundime dhe rekomandime: Duket se lloji i veprës penale gjegjësisht pesha e dënimit është faktor ndikues sipas të cilit vlerësohet a
ekziston ose jo nevojë për paraburgim. Edhe pse nuk është logjike, te veprat më të rënda rreziku nga ndërmarrja e veprave nga ana e
personit të akuzuar (siç janë ikja, shkatërrim i fakteve të veprës penale, ndikim mbi dëshmitarët, etj.) të jetë shumë më e madhe, por
gjithsesi nuk guxon që paraburgimi me automatizëm të jetë i lidhur për llojin e veprës për të cilën personi paditet. Bazat juridike72 të
caktuara në ligj janë/do të duhej të jenë udhërrëfyesi i vetëm në procesin e marrjes së vendimit për shqiptimin e kësaj mase.
Në atë drejtim është edhe raporti i OSBE73 në lidhje me analizën e realizuar mbi 595 vendime të shkallës së parë dhe 62 vendime të
shkallës së dytë respektivisht vendime për paraburgim në 15 gjykata në Maqedoni sipas të cilit rreziku nga ikja në numër të madh të
vendimeve për paraburgim lidhet me lartësinë e dënimit gjegjësisht natyrën e veprës penale. Duke u thirrur në KEDNj e cila “potencon
se rreziku nga ikja nuk mund të bazohet vetëm në seriozitetin e veprës penale dhe lartësisë së dënimit të kërcënuar”, raporti tregon për
nevojë nga caktimi i faktorëve tjerë relevant të cilët do ta kishin vërtetuar (ose jo) nevojën për shqiptimin e paraburgimit.
Duket i përhapur edhe qëndrimi mes profesionistëve se të gjithë organet veprojnë me urgjencë të veçantë në lëndët në të cilat është caktuar
paraburgim.
Në lidhje me zbatimin e masave tjera preventive si shkak për shqiptimin e tyre të rrallë paraqitet:
$ qëndrimi i përhapur mes praktikantëve se ato masa nuk do të ishin efikase për tregtarët dhe trafikantët respektivisht për vepra të
këtilla të rënda dhe
$ pamundësia të ndiqet implementimi i një pjese të masave
Dispozita e nenit 175 të LPP-së cakton që gjatë shqiptimit të masës që do të zbatohet ndaj të akuzuarit(për shkak të sigurimit të prezencës
së tij dhe udhëheqjes ës suksesshme të procedurës), do të ketë kujdes të mos aplikohet masë më e rëndë nëse e njëjta mund të arrihet me
më të butë. Duke mos e nënçmuar peshën e krimit për të cilin bëhet fjalë në këto lëndë, nuk guxon të harrohet se masa paraburgim është
më e rënda nga të gjithë masat të cilat janë në disponim në ligjin tonë dhe e njëjta duhet të përdoret si e fundit në radhë.
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Sipas një mendimi në Tetovë ekzistojnë vetëm dy situata, ose caktohet paraburgim ose nuk shqiptohet asgjë.
Të caktuar në nenin 184 të LPP
73
Paraburgim para gjykimit, praktika nacionale dhe standardet ndërkombëtare – analizë e vendimeve për caktimin e paraburgimit para gjykimit të marra nga gjykatat
nacionale themelore në periudhën prill 2004 deri qershor 2007, OSBE Misioni vëzhgues në Shkup, Mars 2008 f. 17
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VI Disa rrethana gjatë përcaktimit të dënimit

Praktika nxori në sipërfaqe çështjen për atë se dija paraprake e viktimave për përfshirjen e tyre në dhënien e shërbimeve seksuale ka (ose
do të duhej të ketë) ndikim në vlerësimin nëse duhet të trajtohet personi si viktimë ose jo? Njëkohësisht, a ka pas ndikim kjo dijeni gjatë
përcaktimit të dënimit fajtorit kryes të veprës?
Të gjithë gjykatësit u shprehën se ”viktima është viktimë” pavarësisht nga informimi i saj për atë se do t’ju japë klientëve shërbime
seksuale apo jo. Njëkohësisht u theksua se viktimat asnjëherë nuk e dinë paraprakisht se do të përfshihen në dhënien e shërbimeve të
atilla. Megjithatë, pengimi i lirisë së lëvizjes dhe format e ndryshme të detyrimit në asnjë rast nuk mund të emërohen si vullnet i saj.
Dijenia nuk e përjashton përgjegjësinë e kryerësit. Është interesante se të gjithë gjykatësit u pajtuan se dijenia e këtillë e viktimës do të
duhej të merret parasysh gjatë përcaktimit të dënimit për fajtorin kryerës të veprës.
Pothuajse të gjithë prokurorët konsiderojnë se dija paraprake e viktimës për përfshirjen eventuale në dhënien e shërbimeve seksuale nuk
duhet të ketë dhe nuk ka ndikim gjatë trajtimit të saj si viktimë. Disa prej tyre thanë se”pavarësisht asaj që viktimat kanë pas dijeni se do
të japin shërbime seksuale, megjithatë nuk kanë pas dijeni se do të ju kufizohet liria e lëvizjes, gjegjësisht pajtimi i viktimës dhe supozimi
se do të jep shërbime seksuale nuk ndikon që ajo të trajtohet si viktimë”. Një mendim vetjak konsideron se nëse një person paraprakisht
ka pas dijeni se në çka po lëshohet, nuk mund të jetë viktimë. Njëkohësisht konsideron se dijenia e këtillë e viktimës ka ndikim në
përcaktimin e dënimit për kryerësin fajtor (tregtar me njerëz). Të anketuarit tjerë konsiderojnë se ndikimi i këtillë nuk do të duhej të
ekzistojë. Sipas një mendimi gjykatësit gabojnë nëse e marrin parasysh gjatë përcaktimit të sanksionit.
Në pajtim me mendimin e një të autorizuari në 100% të rasteve (raste të tij), viktimat nuk kanë pasur dijeni se do të japin shërbime
seksuale para përfshirjes së tyre në këtë vepër. Mes të autorizuarve sundon mendimi se ekziston ndikim gjatë trajtimit të viktimës nga
ana e gjykatësit si viktimë dhe po ashtu edhe gjatë përcaktimit të dënimit nëse e njëjta e ka ditur se do të japë shërbime seksuale. Disa
prej tyre u shprehën se duhet të organizohen trajnime për ndryshim të qasjes (e cila është dënuese) së gjykatësve kundrejt viktimave.
Mendim të kundërt me mendimin e shumicës së gjykatësve, prokurorëve publik dhe të autorizuarve të viktimave, të gjithë mbrojtësit
konsiderojnë se dijenia paraprake e viktimave për përfshirjen e tyre në dhënien e shërbimeve seksuale do të duhej të ketë ndikim gjatë
vlerësimit se a është viktimë. Ata konsiderojnë se mu ajo dijeni është me rëndësi të madhe për shkak se pasi që kanë pasur dijeni, vështirë
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se mund të quhen viktima. Në pajtim me mendimin e njërit prej avokatëve se “nuk mundet askush të trajtohet si viktimë për se të gjithë e
dinë dhe me atë qëllim edhe kanë ardhur. Nuk duhet të ketë dënime (mendohet për tregtarët). Vajzat janë të reja, pa punë, të varfra,
fitojnë me dhënie të shërbimeve seksuale.”
Vetëm një mbrojtës deklaroi se në lëndët në të cilat ka punuar ka pas edhe viktima të cilat kanë qenë të mashtruara dhe ju kanë ofruar
punë si kameriere, përkujdesje për fëmijë, etj. Të gjithë të tjerët konsiderojnë se “vajzat janë të vetëdijshme dhe e dinë se çfarë bëjnë”.
Sa i përket përcaktimit të dënimit, të gjithë përveç një mbrojtësi mendojnë se dijenia paraprake e viktimës ka dhe do të duhej të ketë
ndikim të madh gjatë përcaktimit të dënimit për shkak se kontributi i viktimës është i rëndësishëm.
Mendimi i vetmuar ka qëndrim se në Maqedoni dijenia paraprake e viktimës se do japë shërbime seksuale nuk ka ndikim në dënimin,
ndërsa do të duhej të ketë për shkak se kontributi i tyre në vepër nuk çmohet.
Mendimi i përfaqësuesve të MPB është i ndarë në mënyrë të barabartë. Gjysma e të anketuarve mendojnë se fakti që viktima e ka ditur
se do të japë shërbime seksuale nuk ka dhe nuk do të duhej të ketë ndikim në trajtimin si viktimë. Në pajtim me vajzat janë më së shpeshti
të mashtruara për llojin e shërbimeve të cilat do t’i japin nëpër kafene. Gjatë kësaj dënimi për tregtarin me njerëz nuk do të duhej të jetë
më e butë.
Ekziston edhe qëndrim se ekziston ndikim gjatë trajtimit të viktimës edhe pse nuk do të duhej të ekzistojë siç ekziston edhe gjatë vlerësimit
të lartësisë së dënimit. Në pajtim me një mendim vetjak ”...do të duhej të ndikojë edhe gjatë përcaktimit të dënimit ... nuk e di a ka tregti
nëse vet ajo dëshiron...”

16. RRETHANA NËN TË CILAT ËSHTË KRYER VEPRA
Tek vepra të caktuara penale, veçanërisht e shprehur te vepra Trafikim i emigrantëve, përqindja e dënimeve që sillen jashtë kufijve të
përcaktuar me ligj është shumë i lartë. Në më tepër se gjysmën e situatave lartësia e dënimit për trafikim bie nën minimumin ligjor.
Në verdiktet si shkak për kaq dënimet e buta, më së shpeshti shprehen rrethanat se kryerësi është person i ri me gjendje të dobët materiale,
i padënuar dhe shumë shpesh prind i fëmijëve të mitur. Vlerësimi se ndonjë rrethanë është veçanërisht lehtësuese dhe duhet ta shpërthejë
minimumin ligjor ose jo edhe a do të arrihet qëllimi i dënimit me dënim të zbutur e bën gjykatësi.
Prandaj gjykatësve iu parashtrua pyetja cilat rrethana lehtësuese mundet dhe duhet të sjellin deri në lartësi të dënimit jashtë minimumit
dhe maksimumit të caktuar ligjor, respektivisht, cilat rrethana mund të trajtohen si veçanërisht lehtësuese në nenin 40 të KP?
Spektri i gjerë i përgjigjeve i përfshin rrethanat vijuese: situata kur të dënuarit i kërcënohet vdekja për shkak të sëmundjes, nëse nuk ka
mjete të mjaftueshme për ekzistencë, nëse bashkëshorten e ka të sëmurë ndërsa sigurimi i medikamenteve varet prej tij, numër më të
madh të fëmijëve të mitur, gjendja e tij shëndetësore, situata financiare e familjes, bashkëshort i vdekur, falja e viktimës, pranim i fajit
ose pendim, padënueshmëria, vetëparaqitja, sjellja ndaj gjyqit, keqardhja, etj.
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Prej përgjigjeve nuk mundet e të mos vërehet se rrethana të caktuara të cilat disa gjykatës i llogarisin si lehtësuese, të tjerët mendojnë se
do të duhej të klasifikohen në veçanërisht lehtësuese dhe të sjellin deri te dënimi nën minimumin ligjor, edhe pse kjo deri diku shpjegohet
me faktin se rrethana e njëjtë në një rast mund të ketë domethënie krejtësisht tjetër (ndikim) në rast tjetër, gjithsesi duket sikur nuk ekziston
perceptim i ndërtuar për atë kur saktësisht do të duhej të lejohet tejkalim i minimumit ligjor. Në përgjigjet përmendet se ligji do të duhej
që pak më konkretisht ti përpunojë këtë çështje. Po ashtu u përmend se edhe praktika e gjykatës së apelit ka ndikim në formimin e dënimit
në gjykatat themelore. Megjithatë, sipas një mendimi në vend që të bëhet fjalë për mekanizëm korrektues i cili funksionon në të dyja anët
(e zvogëlon aty ku ekzistojnë kushte dhe e rrit aty ku duhet), Gjykata e Apelit kryesisht i zvogëlon dënimet e caktuara në gjyqet themelore.
Dozë e caktuar e vetëkritikës futi edhe konstatimi i një të anketuari se jo të gjithë gjykatësit bëjnë dallim kur dënimi mund të zvogëlohet
jashtë kornizave ligjore. Njëkohësisht, po zvarritet edhe “sistemi i të përshkruarit”. Në fjalë, përmes konsultimeve gjykatësit ndërtojnë
qasje të përbashkët në përcaktimin e dënimit dhe nëse dënimet e para janë më të buta, atëherë edhe të tjerat e ndjekin rregullën.
Në lidhje me përqindjen e lartë të dënimeve të zbutura për veprën trafikimi i emigrantëve, shpjegimi lëviz në drejtim të: nivel i lartë i
dënimit minimal me ligj ose ndiqen vetëm taksistët (pjesë e vogël dhe e palidhur e zinxhirit) e jo organizuesit kryesor të veprave74.
Për veprën tregti me njerëz ka edhe qëndrim (të kundërt me paraprakisht të paraqiturin) se viktimat nuk janë gjithmonë viktima, ato e
dinë se ku shkojnë, pajtohen me këtë dhe ky pajtim i detyron gjykatësit të jenë më të butë kundrejt të pandehurve.
Duket sikur ekziston pajtim midis gjykatësve dhe prokurorëve publik në lidhje me ashpërsinë gjatë dënimit të trafikantëve të emigrantëve.
Në fjalë, edhe prokurorët publik (një pjesë e tyre) konsiderojnë se kur bëhet fjalë për lëndë ku janë të dënuar taksistët sipas nenit 4186
dënimet janë, dhe duhet të jenë, më të butë në mënyrë drastike për shkak se synimi nuk është që të dënohen hallkat e fundit të zinxhirit
por organizatorët e veprës.
Njëkohësisht konsiderohet se vendosja e masave alternative, rrjedhat e reja dhe zhvillimi i të drejtave të njeriut si dhe politika e re
ndëshkuese që cilën e çojnë gjykatat e larta ndikojnë që dënimet të jenë më të buta.
Ekziston e dhe mendim se politika jonë ndëshkuese është e butë dhe se rregullator i lartësive të dënimeve duhet të jetë ankesa.
Prokurorët publik të pyetur nëse ankohen për verdikte ku dënimi është nën minimumin ligjor dhe çfarë është epilogu nga procedurat e
shkallës së dytë, shumica përgjigjen pozitivisht. Epilogu i këtij mjeti juridik është i ndryshëm.
Të autorizuarit komentojnë se gjykatësit ende konsiderojnë se tregtia me njerëz dhe trafikimi i emigrantëve janë vepra të lehta dhe kjo
ndikon në butësinë e politikës ndëshkimore.
Si arsye të cilat munden dhe duhet të trajtohen si veçanërisht lehtësuese parashtrohen: ekzistimi i pajtueshmërisë së viktimës, trajtimi i
mirë me atë, përfitimi i realizuar ose sjellja më humane respektivisht më njerëzore nga ana e të dënuarit me viktimën. .
Kështu mbrojtësit (disa prej tyre) parashtrimin e rrethanave lehtësuese në verdiktet është formalitet i pastër. Gjykatësi do të duhej të jetë
“shumë i përgatitur për të shpjeguar cilat rrethana janë lehtësuese e cilat janë veçanërisht lehtësuese”. Më s’ shpeshti (sipas tyre) si
rrethana të cilat do të kishin sjellë deri në dënim nën minimumin, do të duhej të jenë:

74

Në tryezën e rrumbullakët të mbajtur më 02.10.2008 në Manastir nga ana e një pjese të gjykatësve u tha se në pjesën më të madhe të lëndëve në lidhje me veprën
trafikim i emigrantëve si të pandehur paraqiten taksistët në aktivitetet e të cilëve nuk mund të caktohet elementi i organizimit.
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# Bashkëpunimi i të akuzuarit gjatë tërë procedurës.
# Mosha e të dënuarit
# Recidivizmi
# Prindëria
# Sjellja ndaj viktimës.
# Motivi, pendimi,
# Pranimi.
# Mosekzistimi i dëmit
Një e treta e mbrojtësve mendojnë se arsyeja për shmangie të këtillë nga modeli ligjërisht i caktuar për sanksionimin e kryesve të veprave
lidhur me tregtinë me njerëz (veçanërisht kontrabandën e emigrantëve) është ekzistimi i politikës tepër rigoroze dështuese. Në fjalë, “për
shkak të asaj që ligjdhënësi ka përcaktuar dënime tepër të mëdha, gjyqi duke i vlerësuar situatat e përgjithshme në vend dhe politikën
dështuese për veprat tjera penale, arsyeshëm përcaktohet për dënim nën minimumin e caktuar”.
Disa avokatë e dënojnë gjendjen e këtillë dhe mendojnë se bëhet fjalë për aplikim të padrejtë të rrethanave veçanërisht lehtësuese. Sipas
tyre dënimi nën minimum lejohet por jo aq shpesh.

à) Dënimi i përsëritësve
Praktika solli në sipërfaqe disa situata në të cilat recidivistët (bile edhe të disa hershëm) u dënuan nën minimumin ligjor për lëndë në
lidhje me tregtinë me njerëz dhe ndërmjetësimit gjatë kryerjes së prostitucionit. Në pajtim me ligjin tonë75, gjyqi gjatë përcaktimit të
dënimit kryesit të veprës penale të përsëritur, duhet të merr parasysh a është akti i mëparshëm vepër e llojit të njëjtë me të renë, a bëhet
fjalë për motive të njëjta dhe sa është distanca kohore ndërmjet dënimit të mëparshme (të mbajtur ose të falur) dhe veprës së re. Përsëritja
trajtohet si rrethanë fakultative lehtësuese që do të thotë se dënimi mundet por nuk është patjetër të lëviz më lartë në minimumin dhe
maksimumin e caktuar me ligj. Edhe pse nuk ekziston pengesë ligjore bile edhe instituti lehtësim i dënimit të aplikohet në këto raste76,
prapëseprap teoria ndëshkuese juridike parimisht ka qëndrim se dënimi te vepra e re duhet të jetë më i rëndë dhe të lëvizë më afër77
kufirit të epërm78.
Kjo nuk solli deri në pyetje të praktikuesve gjegjësisht gjykatësve, a duhet të fluktuojë dënimi për përsëritësit më lartë në në kuadrin e
caktuar ligjor dhe a është adekuate që përsëritësi të dënohet nën minimumin ligjor?

75

neni 39 paragrafi 4 i KP
Gjorgji Marjanoviç, Makedonsko kriviçno pravo-opsht del, Shkup 1998, f. 319
77
Kambovski Vllado, Kazneno pravo-opsht del, Shkup 2004, f. 921
78
Në teorinë ndëshkuese juridike përmenden tre kritere për ndarjen e përsëritjes: lloji i veprës 9që ndahet në të veçantë dhe të përgjithshëm), koha e kaluar mes dy
veprave (e caktuar dhe e pacaktuar) dhe numrit të veprave të kryera (një apo më tepër herë. –“lloji i përsëritjes dhe klasifikimi i përsëritësve, Përsëritja në të Drejtën
penale”, Vidoje Milladinoviç, Beograd, f. 69
76
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Pothuajse të gjithë gjykatësit u shprehën se dënimi do të duhej të jetë më i lartë në kuadrin e përcaktuar ligjërisht. Derisa disa të anketuar
precizuan se kjo duhet të jetë minimum mbi një të tretën prej gjithsej ndërmjet minimumit dhe maksimumit, të tjerët vetëm përmendën se
dënimi duhet të jetë më i rëndë me shpjegim se dënimi i parë nuk ka ndikuar në të dënuarin.
Në lidhje me lehtësimin e dënimit nën minimumin ligjor personit i cili paraqitet para gjyqit më së shpeshti për veprën e njëjtë, pothuajse
të gjithë të anketuarit79 u shprehën se kjo nuk do të duhej të ndodh. Në fjalë, disa prej gjykatësve mendojnë se megjithatë në situata të
caktuara varet edhe nga vepra (për shembull nëse e para është kryer nga pakujdesia, etj.) edhe nga gjendja personale e të dënuarit (për
shembull nëse ndonjë i afërt i tij është i sëmurë rëndë).
Ekziston edhe mendim i kundërt se nëse ndodh diçka e atillë, atëherë mund të bëhet fjalë edhe për elemente korruptive.

b) Shqiptimi i dënimeve
Informatën të cilën e nxori në pah analiza e të dhënave të grumbulluar gjatë monitorimit të lëndëve në disa vitet e fundit është se në 26%
të numrit të përgjithshëm të rasteve në lidhje me tregtinë me njerëz (për të cilat posedohen të dhëna), verdikti është shqiptuar në afat jo
më të gjatë se 3 ditë ose palët pas mbarimit të dëgjimit kryesor vetëm janë informuar se verdikti do të ju jepet me shkrim80, e tërhoq me
vete pyetjen se çka qëndron pas kësaj gjendjeje81.
Pjesa më e madhe e gjykatësve nuk posedojnë njohuri për ekzistimin e praktikës së këtillë dhe mendojnë se nuk ekziston arsyetim për
shpërthimin e afatit dhe thyerjen e dispozitave të LPP. Në fjalë, “derisa këshilli nuk e shqipton verdiktin, konsiderohet se i njëjti është në
kuvendim të vazhdueshëm”. Një pjesë e të anketuarve shpjegimin e kërkojnë në faktin se palët nuk vijnë në shqiptimin e dënimit edhe me
këtë automatikisht nuk ekziston arsye që të shqiptohet. Si arsye e dytë më e shpeshtë e cila përmendet është mospasja e kohës e gjykatësve.
Për shkak të ekzistimit të mungesës së gjykatësve në gjykata të caktuara, të njëjtit për shkak të saj që janë shumë të zënë nuk janë në
gjendje të veprojnë me kohë. Kjo e fundit paraqet problem veçanërisht në Gostivar82.
Përfundime dhe rekomandime: Problemet e paraqitura në përgjigjet e profesionistëve në lidhje me përcaktimin gjyqësor të dënimit nën
vijën e minimumit ligjor, janë:
"

Nevoja për përpunim më të hollësishëm të çështjes së rrethanave veçanërisht lehtësuese në ligjin.

"

Praktika e gjykatës së apelit për zvogëlimin e dënimeve në procedurën e shkallës së dytë.

"

Jo të gjithë gjykatësit përkufizojnë kur dënimi mund të zvogëlohet jashtë kornizave ligjore

"

Ndërtim i qasje së përbashkët në caktimin e dënimit nga na e gjykatësve që do të thotë se nëse dënimet e para janë më të buta,
atëherë edhe të tjerat do të jenë të atilla.

79

Vetëm një gjykatës konsideron se është adekuate që bile edhe përsëritësi të jetë i dënuar me dënim të lehtësuar nëse ekziston gërshetim i atillë i rrethanave
Në 50% të rasteve dënimet të cilat do të jenë të dorëzuara me shkrim palëve janë sjellë në Gjykatën themelore të Manastirit, 38% në Gostivar dhe 12% në Ohër.
81
Në pajtim me nenin 344 të LPP, nëse gjyqi nuk është në mundësi ta shqiptojë dënimin menjëherë pas dëgjimit kryesor, gjegjësisht ditën e njëjtë pas mbarimit të
dëgjimit kryesor, shqiptimin e dënimit do ta shtyjë për më së shumti tre ditë.
82
Sipas një të anketuari në lëndët në të cilat personi i pandehur është në paraburgim, dënimi patjetër shqiptohet në afatin e caktuar ligjor.
80
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"

Dënimi minimal tepër i lartë i caktuar në ligjin për veprën trafikim i emigrantëve (kur bëhet fjalë vetëm për taksistë si kryes të
cilët nuk kanë asgjë të përbashkët me organizatorët kryesor të veprës).

"

Qëndrimi se viktimat nuk janë gjithmonë viktima të vërteta, gjegjësisht se ato e dinë se ku shkojnë, pajtohen me atë dhe ky pajtim
i detyron gjykatësit të jenë më të butë ndaj të paditurve.

"

Paashpërsia e politikës ndëshkuese.

"

Aplikim jo i drejtë i rrethanave veçanërisht lehtësuese.

Edhe pse nuk mund të përkufizohet cilat rrethana do të kishin qenë lehtësuese ndërsa cilat veçanërisht lehtësuese për shkak të specifikave
të çdo lënde veç e veç gjatë shqiptimit gjyqësor të dënimit, megjithatë për këtë çështje nevojitet të ndërmerret qëndrim në praktikën gjyqësore
me qëllim të mënjanimit të lartësive drastikisht të ndryshme të dënimeve për vepra të njëjta penale.
Njëkohësisht, duket sikur ndërmarrja e qëndrimit në lidhje me situatën kur viktima e ka ditur se do të jep shërbime seksuale (ose të tjera)
në lidhje me pyetjen a do të duhej të ndikojë gjatë llogaritjes së dënimit për kryesin fajtor.
Duke u nisur nga qasja e shumicës së praktikantëve se dënimi për përsëritësin do të duhej të jetë më i lartë brenda kornizës së determinuar
ligjore, se dënimi duhet të jetë më i ashpër për shkak se dënimi i parë nuk ka ndikuar në të dënuarin, aq më tepër situata ku dënimi i
përsëritësve ka qenë nën minimumin ligjor, do të duhej të jenë përjashtime në praktikën e gjykatave.
Masa paraburgim duhet të përdoret vetëm me kujdes edhe në afat më të shkurtë kohor respektivisht në gjatësi e cila është e nevojshme
dhe varet vetëm nga arsyet (të caktuara me ligj) për të cilat shqiptohet.
Për dallim prej situatës së këtillë, viteve të kaluara kur është vërejtur praktikë më e shpeshtë e mosparaqitjes së dënimit në afatin e caktuar
ligjor prej tre ditëve (gjegjësisht vetëm informim i palëve se dënimi do të ju jepet me shkrim) në vitin 2008 kjo dukuri është vetëm në
raste të veçanta (por gjithsesi ekzistuese). Nevojitet përkushtim i vëmendjes më të madhe të parimit të prezencës së opinionit të shprehur
mu përmes shqiptimit publik të dënimeve.
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