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FaLeNDerime

Falenderim dhe mirënjohje e veçantë shkon për të gjitha ato ish viktima trafikimi që 
pranuan të intervistohen duke ndarë me ne eksperiencën e tyre.

Falenderojmë për gadishmërinë e treguar, si edhe për bashkëpunimin dhe kontributin 
e dhënë për realizimin e intervistave Koalicionin Kombëtar të Shelterave Anti – trafik, 
në mënyrë të veçantë Qendrën Psiko-Sociale Vatra / Vlorë dhe Shoqatën ‘Tjetër 
Vizion” / Elbasan. 

Falenderojmë të gjithë prokurorët dhe oficerët e Policisë Gjyqësore që pranuan të 
intervistohen për realizimin e këtij studimi. 

Dhe në fund një falenderim i veçantë shkon për Znj. Juliana Rexha, Këshilltare 
Kombëtare për Çështjet e anti-Trafikimit pranë Prezencës së OSBE-së në Shqipëri. 
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ShKurtime 

D&E Të Ndryshëm & Të Barabartë 

Vatra Qendra Psiko-Sociale Vatra

TV Tjetër Vizion

KKSAT Koalicioni Kombëtar i Strehëzave Antitrafik 

OSCE Organizata Për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë 

Sh.S.Sh Shërbimi Social Shtetëror 

SLKTP Sektori i Luftës Kundër Trafiqeve të Paligjshme

PSV Procedurat Standarte të Veprimit 

VT Viktimë Trafikimi 

VMT Viktimë e Mundshme Trafikimi

PKR Prokuroria e Krimeve të Rënda 
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i. QëLLimi i StuDimit Dhe metoDat e PërDorura

Qëllimi i studimit ishte të mblidhte, analizonte informacion mbi procesin e kontaktit, 
identifikimit dhe bashkëpunimit të viktimave të trafikimit me autoritetet e zbatimit të ligjit, 
përfshirjen e tyre në procesin e hetimit të trafikantëve dhe shfrytëzuesve dhe efektet e 
këtyre proceseve në rehabilitimin edhe riintegrimin e viktimave, për të dhënë rekomandime 
të informuara mbi përmirësimin e procesit të identifikimit dhe bashkëpunimit. 
Grupi i studimit u përbë nga dy nëngrupe: nëngrupi i ofruesve të shërbimit dhe nëngrupi i 
studiuesve specialistë të zbatimit të ligjit. Koordinimi i punës mes nëngrupeve u bë nga 
punonjësit e organizatës. 

1. Konsultimet me ofruesit e shërbimeve partnerë të organizatës: Qëllimi 
i konsultimeve ishte të zbulonte informatorët dhe dokumentet e lidhura me 
qëllimin e studimit, të validonte dimensionet dhe metodat e sugjeruara dhe 
prodhonte nënqëllime të studimit/ nëntema apo nëndimensione e metoda 
të reja efektive, të shmangte mbivendosjen me studime të tjera, të siguronte 
ruajtjen e konfidencialitetit dhe privatësisë në përputhje me ligjin dhe parimet e 
mbrojtjes së viktimave, dhe për të siguruar unifikimin e koncepteve të kontaktit 
dhe bashkëpunimit me autoritetet e zbatimit të ligjit. 

2. rishikimi i dokumenteve: Studimi mori në shqyrtim dhe analizoi studime të 
tjera, raporte, komunikime në grupe pune të KKSAT dhe partnerëve, vendime 
gjyqësore e të tjera dokumente të rëndësishme për qëllimin e studimit. Rishikimi 
i dokumenteve prodhoi nëntema apo nëndimensione, dhe strukturoi mbledhjen e 
informacionit të dorës së parë.

3. mbledhja e informacionit statistikor dhe studimi i rasteve: Përpara fillimit 
të intervistave u përgatitën formate të mbledhjes së informacionit prej ofruesve 
të shërbimeve, që kërkonin të dhëna statistikore mbi bashkëpunimin dhe 
përshkrime të shkurtra të çdo rasti të bashkëpunimit ose mosbashkëpunimit të 
viktimave të mundshme/ viktimave të trafikimit të identifikuara dhe ndihmuara 
gjatë dy viteve të fundit. Dy anëtarë të tjerë të KKSAT me shërbime riintegruese 
për viktimat e trafikimit të cilëve iu kërkua ky informacion, Vatra dhe Tjetër Vizion, 
bashkëpunuan në mënyrë të shkëlqyer dhe dhanë informacion të bollshëm, që 
orientoi përzgjedhjen e të intervistuarve dhe dhanë rekomandimet e tyre për 
qëllimet e studimit. 

4. Përcaktimi i kampioneve për intervistim dhe intervistimet: Informantë të 
këtij studimi janë intervistat me viktimat e trafikimit të ndara në nëngrupin 1. 
bashkëpunues për kapjen dhe dënimin e trafikantëve ose 2. Jobashkëpunues. 
Për këtë studim janë intervistuar gjithsej 20 viktima të mundshme/ viktima të 
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trafikimit të gjitha të ndihmuara nga programet e ndihmës të Tjetër Vizion, Vatra 
dhe Të Ndryshëm & Të Barabartë. 10 prej tyre kanë bashkëpunuar për kapjen 
dhe dënimin e trafikantëve, dhe 10 nuk kanë bashkëpunuar. Në fazën e hartimit 
të metodologjisë synohej që për secilin rast të viktimave të trafikimit të gatshëm 
për t’u intervistuar të mblidhej informacion nga ofruesit e shërbimit, nga zbatues 
të ligjit - policia antitrafik, prokuroria si edhe nga trafikantët e dënuar. Kjo rezultoi 
praktikisht e pamundur për shkak të ndryshimeve të detyrave të punonjësve të 
zbatimit të ligjit, zhvendosjeve të tyre në vende të tjera etj. si edhe për shkak 
të pamundësisë për të koordinuar radhën e intervistave në një kohë të shkurtër 
në dispozicion. Si rrjedhim, u vendos që të mos ndiqej linja për çdo viktimë të 
intervistuar - punonjës të zbatimit të ligjit të lidhur me rastin e tij/saj, por të 
intervistoheshin punonjës nga policia dhe prokuroria, të cilët kishin qenë në 
këto detyra dy vitet e fundit. U intervistuan gjithsej 8 punonjës të policisë nga 
seksionet për trafikun e paligjshëm në drejtoritë rajonale të policisë në 7 qarqe, 3 
prokurorë të prokurorive të rretheve gjyqësore ku veprojnë ofruesit e shërbimeve 
të lartpërmendura, si dhe 1 prokuror i Prokurorisë për Krimet e Rënda.

5. analiza dhe strukturimi i të dhënave: Pas zhvilllimit të intervistave, grupi i 
studimit shqyrtoi informacionin e mbledhur dhe e ristrukturoi atë, duke prodhuar 
këtë raport përmbledhës. 
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ii. PërKuFizime 

Në këtë studim, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

“Viktimë e trafikimit të qenieve njerëzore (VT)”: Është çdo person fizik që është objekt 
i trafikimit të qenieve njerëzore1.

“Fëmijë”: Është çdo person fizik nën moshën tetëmbëdhjetë vjeç2.

“Viktimë e mundshme e trafikimit të qenieve njerëzore (VMT)”: Është personi për të 
cilin agjencitë/ institucionet përgjegjëse për identifikim fillestar gjykojnë se mund të jetë 
trafikuar3 (PSV).

“Identifikim fillestar i viktimave të trafikimit”: Është tërësia e veprimeve të ndërmarra 
nga institucionet shtetërore dhe joshtetërore në kufijtë dhe brenda territorit të RSH-së 
që bën të mundur përcaktimin se një person i mitur apo i rritur është viktimë e mundshme 
e trafikimit të qenieve njerëzore. Këto veprime duhet të përfshijnë minimalisht: 

1. vlerësimin e situatës së personave kundrejt treguesve të trafikimit, 
2. mbledhjen dhe analizën e informacionit fillestar mbi procesin e trafikimit të personit, 
3. informimin e personit për të drejtat dhe ndihmën në dispozicion të viktimave të 

mundshme të trafikimit dhe viktimave të trafikimit dhe mënyrat e qasjes tek 
ndihma, 

4. dhënien e ndihmës së parë për ta nxjerrë personin nga rrjeti i shfrytëzimit dhe për 
rehabilitimin e tij/saj sa më të shpejtë në një mjedis të sigurt, 

5. njoftimin e Grupit/Strukturës Përgjegjëse për Identifikim Formal (G/SPIF) dhe 
6. bashkëpunimin dhe koordinimin për të siguruar rehabilitimin dhe reintegrimin e 

personave të trafikuar4.

“Agjencitë / institucionet përgjegjëse për identifikim fillestar (A/IPIF)”: Janë 
agjencitë apo institucionet shtetërore dhe joshtetërore përgjegjëse për identifikimin 
fillestar /identifikimin e viktimave të mundshme. Ato ndahen në 3 institucione/ agjenci 
sipas vendit ku bëhet identifikimi: 1. në kufijtë e RSH-së, 2. në territorin e RSH-së dhe 
3. jashtë territorit të RSH-së. Në kufijtë e RSH-së agjencia përgjegjëse për identifikim 
fillestar është Policia e Kufirit dhe Migracionit. Në territorin e RSH-së agjencitë përgjegjëse 

1. Ligji nr. 9642, datë 20.11.2006 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës “Për masat kundër trafikimit të 
qenieve njerëzore”, neni 4 “e” .

2. Konventa e Këshillit të Evropës për Masat kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, neni 4 “d” “Përkufizime”.

3. Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.582, datë 27.7.2011 “Për miratimin e procedurave standarde të veprimit për 
identifikimin dhe referimin e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit”.

4. PSV.
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për identifikim fillestar janë agjencitë shtetërore dhe joshtetërore përfshirë: strehëzat 
për viktimat e trafikimit, qendrat e përkujdesjes shoqërore për persona në nevojë, 
organizatat me programe të ndihmës për persona në nevojë, zyrat e shërbimit social 
në rajone, strukturat e policisë së shtetit, inspektorati i punës, zyrat e punës, drejtoritë 
rajonale të arsimit/zyrat rajonale arsimore, drejtoritë rajonale të shëndetit, njësitë për 
mbrojtjen e fëmijëve. Jashtë territorit të RSH-së, agjencitë/ institucionet përgjegjëse për 
identifikimin e viktimave të mundshme te trafikimit me shtetësi shqiptare, janë punonjësit 
e përfaqësive diplomatike të RSH-së5.

“Identifikimi formal i viktimave të trafikimit në kufijtë dhe territorin e RSH-së”: Është 
identifikimi i një personi si viktimë trafikimi i kryer vetëm nga Grupi/Struktura Përgjegjëse 
për Identifikim Formal (G/SPIF) në bazë të formatit të intervistës formale të përfshirë në 
këtë dokument. Identifikimi formal duhet të arrijë minimalisht: 

1. përcaktimin nëse personi është viktimë e trafikimit, nëpërmjet mbledhjes dhe 
analizës së informacionit të dhënë nga vetë personi, 

2. vlerësimin në mënyrë të thelluar të nevojave të personit viktimë e trafikimit për 
ndihmë dhe mbrojtje. 

3. dhënien e udhëzimeve dhe sigurimin e qasjes së personit të trafikuar tek ndihma 
e përshtatshme dhe e sigurt, 

4. grumbullimin e informacionit dhe nisjen e hetimeve për penalizimin e trafikantëve. 
Intervista formale dhe të gjitha veprimet për përcaktimin e statusit të personit në lidhje 
me trafikimin kryhet në kohën më të shpejtë të mundshme pas identifikimit të personit si 
viktimë e mundshme e trafikimit të qenieve njerëzore. Intervista formale kryhet veçmas në 
kohë nga kallëzimi. Edhe nëse personi dëshiron të bëjë kallëzim, në asnjë rast intervista 
formale nuk ndërpritet për të marrë kallëzimin, por caktohet një kohë tjetër. Intervista 
formale kryhet në çdo rast në mjediset e intervistimit të policisë së SLKTP, dhe të gjitha 
organizimet e nevojshme për kryerjen e intervistës formale, përfshirë njoftimin e punonjësit 
social shtetëror janë përgjegjësi e punonjësit të policisë së SLKTP6. 

“Grupi/ Struktura Përgjegjëse për Identifikimin Formal në kufijtë dhe territorin e 
RSH-së (G/ SPIF)”: Është grupi/struktura që kryen intervistimin formal të personave që 
njoftohen si viktima të mundshme të trafikimit, e përbërë nga një punonjës i policisë së 
shtetit i seksionit të luftës kundër trafiqeve të paligjshme (SLKTP) dhe një punonjës social 
shtetëror i zyrës rajonale të shërbimit social shtetëror (ZRSHSSH) që ushtrojnë funksionet 
e përcaktuara në bazë të ligjit në rajonin/qarkun ku ndodhet aktualisht personi që do të 
identifikohet formalisht7.

5. PSV.

6. PSV.

7. PSV.
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“Masat mbrojtëse ndaj të miturve”: Janë tërësia e masave që punonjësi i policisë së shtetit 
duhet të marrë për mbrojtjen e të miturit të braktisur nga prindi ose që është larguar nga 
prindi a kujdestari i tij.8

“Programi i Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë”: Janë 
masat e posaçme, ndihmëse dhe të jashtëzakonshme, që zbaton Drejtoria e Mbrojtjes së 
Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë, për mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit të 
personave të mbrojtur.9

“Bashkëpunëtor i drejtësisë”: Është personi, i cili vuan dënimin penal ose është i pandehur 
në një procedim penal për krime të kryera në bashkëpunim, që ndodhet në gjendje rreziku, për 
shkak të bashkëpunimit me drejtësinë, të deklarimeve apo dëshmive për fakte e rrethana, që 
përbëjnë objekt prove në të njëjtin procedim penal ose në një procedim të lidhur.10

“Dëshmitar i drejtësisë”: Është personi, i cili, në cilësinë e dëshmitarit ose të personit të 
dëmtuar, bën deklarime a dëshmon për fakte e rrethana, që përbëjnë objekt prove në një 
procedim penal dhe që, për shkak të këtyre deklarimeve a dëshmive, ndodhet në gjendje 
rreziku.11

“Masë parandaluese”: Është çdo masë me karakter pasuror, që gjykata vendos në një 
procedim gjyqësor, nëpërmjet sekuestrimit të pasurive, veprimtarisë ekonomike, tregtare dhe 
profesionale të personave, si dhe nëpërmjet konfiskimit të tyre12.

“Masa të përkohshme të mbrojtjes”: Janë masat e mbrojtjes që në raste të veçanta dhe 
urgjente zbatohen nga Drejtoria e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të 
Drejtësisë me kërkesën e prokurorit që procedon deri në miratimin e futjes në programin e 
mbrojtjes së dëshmitarëve.13

“Periudha e reflektimit”: Është periudha për një afat 3-mujor deri në 1 vit, që Autoriteti i 
përgjegjës vendor për kufirin dhe migracionin i jep të huajit nëpërmjet lejes së përkohshme të 
qëndrimit, pavarësisht nga vullneti i tij/saj për të bashkëpunuar me drejtësinë, kur ka shkaqe 
të arsyeshme për të besuar se i huaji është viktimë ose viktimë e mundshme e trafikimit të 
identifikuar si e tillë nga strukturat përgjegjëse për identifikimin dhe referimin e viktimave të 
trafikimit.14

8. Ligji nr. 108/2014 “Per Policinë e Shtetit”, neni 123.

9. Ligji Nr.10 173, datë 22.10.2009 “ Për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe të Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë” (Ndryshuar 
me ligjin nr. Nr.10 461, datë 13.9.2011).

10. Ligji Nr.10 173, datë 22.10.2009 “Për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe të Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë” (Ndryshuar 
me ligjin Nr.10 461, datë 13.9.2011) pika 2, Neni 3.

11. Ligji Nr.10 173, datë 22.10.2009 “Për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe të Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë” (Ndryshuar 
me ligjin nr. Nr.10 461, datë 13.9.2011),pika 3, Neni 3.

12. Ligji Nr. 10192, datë 3.12.2009 “Për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar dhe Trafikimit nëpërmjet masave 
parandaluese kundër pasurisë”, neni 4.

13. Ligji Nr.10 173, datë 22.10.2009 “ Për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe të Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë” (Ndryshuar 
me ligjin nr. Nr.10 461, datë 13.9.2011) neni 18.

14. Ligji nr. 108/2013 “Për të huajt”, neni 54.
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“Shfrytëzimi i prostitucionit”: Është shtytja, ndërmjetësimi ose marrja shpërblim për 
ushtrimin e prostitucionit dhe dënohet me burgim nga dy deri në pesë vjet.15

“Trafikimi i personave të rritur”: Është rekrutimi, transportimi, transferimi, fshehja ose 
pritja e personave nëpërmjet kërcënimit ose përdorimit të forcës apo formave të tjera të 
shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit, shpërdorimit të detyrës ose përfitimit nga gjendja 
shoqërore, fizike apo psikike ose dhënies apo marrjes së pagesave ose përfitimeve për 
të marrë pëlqimin e personit, që kontrollon një person tjetër, me qëllim shfrytëzimin 
e prostitucionit të të tjerëve ose formave të tjera të shfrytëzimit seksual, të punës ose 
shërbimeve të detyruara, të skllavërimit ose formave të ngjashme me skllavërimin, të 
vënies në përdorim ose transplantimit të organeve, si dhe formave të tjera të shfrytëzimit, 
si brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe dënohen me burgim nga tetë 
deri në pesëmbëdhjetë vjet.16

“Trafikimi i të miturve”: Është rekrutimi, shitja, transportimi, transferimi, fshehja 
ose pritja e të miturve me qëllim shfrytëzimin e prostitucionit ose formave të tjera të 
shfrytëzimit seksual, të punës ose shërbimeve të detyruara, skllavërimit ose formave 
të ngjashme me skllavërimin, vënies në përdorim ose transplantimit të organeve, si dhe 
formave të tjera të shfrytëzimit dhe dënohen me burgim nga dhjetë deri në njëzet vjet.17

“Veprimet simuluese”: Janë blerja e simuluar e sendeve, që rrjedhin nga një krim ose 
simulimi i një akti korruptiv, ose veprime të tjera simuluese që oficeri dhe agjenti i policisë 
gjyqësore ose personi i autorizuar prej tyre mund të ngarkohen të kryejnë për të zbuluar 
të dhëna financiare ose pronësie të një personi, për të cilin ka dyshime për kryerjen e një 
krimi, duke fshehur bashkëpunimin me policinë ose detyrën e tyre si punonjës policie.18

“Punonjësi i policisë i infiltruar”: Për qëllimet e zbulimit të krimeve të rënda, oficeri i 
policisë gjyqësore, me autorizimin e prokurorit, mund të futet në përbërjen e një grupi 
kriminal për të individualizuar pjesëtarët e grupit dhe për të mbledhur të dhënat e 
nevojshme për hetimin, duke fshehur bashkëpunimin me policinë ose detyrën e vet si 
punonjës policie.19

“I dëmtuari akuzues”: Është personi që është dëmtuar nga veprat penale të parashikuara 
nga nenet 90, 91, 92, 112 paragrafi i parë, 119, 119/b, 120, 121, 122, 125, 127, 148, 149 
dhe 254 të Kodit Penal, i cili ka të drejtë të paraqesë kërkesë në gjykatë dhe të marrë 
pjesë në gjykim si palë për të vërtetuar akuzën dhe për të kërkuar shpërblimin e dëmit.20

15. Kodi Penal, neni 114 “Shfrytëzimi i prostitucionit”.

16. Kodi Penal, neni 110/ a”Trafikimi i personave të rritur”.

17. Kodi Penal, neni 128/b “Trafikimi i të miturve”.

18. Kodi i Procedurës Penale, Neni 294/a “Veprimet simuluese”.

19. Kodi i Procedurës Penale, Neni 294/b “Punonjësi i policisë i infiltruar”.

20. Kodi i Procedurës Penale, Neni 59 “I dëmtuari akuzues”.
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“Të drejtat e personit të dëmtuar nga vepra penale”: Personi i dëmtuar nga veprat 
penale ose trashëgimtarët e tij, kanë të drejtë të kërkojnë procedimin e fajtorit dhe 
shpërblimin e dëmit. I dëmtuari ka të drejtë të parashtrojë kërkesa në organin procedues 
dhe të kërkojë marrjen e provave. Kur kërkesa e tij nuk pranohet nga prokurori, ai ka të 
drejtë të ankohet në gjykatë brenda 5 ditëve nga marrja dijeni.21

iii. KuaDri rreguLLator Ligjor Për iDeNtiFiKimiN e viKtimave të 
traFiKimit 

•	 Identifikimi i viktimave të trafikimit
Identifikimi i viktimave të trafikimit kryhet në përputhje me Procedurat Standarde të 
Veprimit të miratuara me Vendimin e Këshillit të Ministrave, Nr. 582, datë 27.7.2011 
“Për Miratimin e Procedurave Standarde të Veprimit për Identifikimin dhe Referimin e 
Viktimave/ Viktimave të Mundshme të Trafikimit”(PSV). 

PSV-të janë hartuar në përputhje me përcaktimet e Konventës së Këshillit të Evropës 
për “Masat kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore” (Konventa). Sipas Konventës 
viktimat e trafikimit duhet të identifikohen në mënyrë formale si të tilla, në mënyrë që të 
parandalohet trajtimi i tyre si emigrantë të parregullt ose si kriminelë. Identifikimi bëhet 
nga profesionistë të trajnuar posaçërisht (oficerë policie, punonjës socialë, inspektorë të 
punës, mjekë, ofrues të shërbimeve mbështetëse, etj.), të cilët ndjekin procedurat për të 
cilat kanë rënë dakord, si dhe kriteret përkatëse të identifikimit dhe përcaktojnë hapat 
që duhet të ndiqen nga strukturat përgjegjëse për identifikimin fillestar dhe formal të 
viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit me qëllim referimin e tyre tek shërbimet 
e ndihmës dhe riintegrimit. Masat e nevojshme për të ndihmuar viktimat në rikuperimin 
e tyre fizik, psikologjik dhe shoqëror sipas Konventës përfshijnë si standarde minimale 
sigurimin e jetesës së tyre, nëpërmjet masave të tilla si: 

−	 strehim i përshtatshëm dhe i sigurt;
−	 ndihmë psikologjike;
−	 ndihmë materiale; 
−	 akses në trajtim mjekësor urgjent; 
−	 shërbime përkthimi dhe interpretimi sipas nevojës; 
−	 këshillim dhe informim, veçanërisht për sa u përket të drejtave të tyre të 

ligjshme dhe procedurave përkatëse, në një gjuhë që ata e kuptojnë; 
−	 ndihmë ligjore dhe ndihmë juridike falas sipas kushteve specifike;
−	 akses në tregun e punës, formimin dhe arsimin profesional, si dhe 
−	 akses në arsimin e fëmijëve, duke marrë në konsideratë sigurinë e viktimës 

dhe nevojat për mbrojtje22. 

21. Kodi i Procedurës Penale, Neni 589 “Të drejtat e personit të dëmtuar nga vepra penale”.

22. Ligji nr. 9642, datë 20.11.2006 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës “Për Veprim kundër Trafikimit të 
Qenieve Njerëzore”Neni 12/1/2.
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•	 Mbrojtja dhe ndihma ndaj viktimës së trafikimit të personave 

Sipas normës ndërkombëtare, Deklarata e Parimeve Themelore të Drejtësisë për Viktimat 
e Krimeve dhe të Abuzimit të Pushtetit, e miratuar në Asamblenë e Përgjithshme të 
OKB-së, është akti ndërkombëtar themelor, ku janë përcaktuar të drejtat e viktimave 
dhe procedurat e kompensimit të dëmit ndaj tyre. Ky dokument promovon edhe disa të 
drejta të tyre si veprim deri tek organet e drejtësisë dhe trajtim të drejtë ndaj tyre që 
mes të tjerash nënkupton ndihmën ligjore dhe njoftimin në kohë për të gjitha aspektet 
procedurale, rikthimin e pronës, kompensimin e dëmit, vënien në vend të të drejtave, etj., 
kompensimin nga shteti kur mjetet financiare të kryerësit janë të pamjaftueshme për 
këtë gjë etj23. 
Po kështu, Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar 
dhe Protokolli i saj shtesë, i ashtuquajtur Protokolli i Palermos për parandalimin, pengimin 
dhe ndëshkimin e trafikut të personave, veçanërisht të grave dhe fëmijëve, sanksionojnë 
detyrimin e shteteve palë, që në varësi të ligjit kombëtar, të mundësojnë që qëndrimet 
dhe shqetësimet e viktimave të bëhen prezent dhe të merren në shqyrtim gjatë etapave 
të përshtatshme të procedurave të hetimit.24 Neni 6, paragrafi 2 i Protokollit, sanksionon 
detyrimin e shteteve palë që të ofrojnë ndihmë për viktimat e trafikimit nëpërmjet 
masave të tilla, që u sigurojnë viktimave të trafikimit në rastet e duhura, informacion në 
lidhje me procedurat gjyqësore, asistencë në mënyrë që të paraqesin shqetësimet dhe 
problemet që kanë dhe t’u merren parasysh në shkallët përkatëse të procedimit penal 
kundër autorëve të veprave penale, pa cënuar të drejtën e mbrojtjes25.

Ndërsa, Konventa e Këshillit të Evropës “Për Masat kundër Trafikimit të Qenieve 
Njerëzore” e vitit 2005 në krahasim me instrumentet e tjerë ndërkombëtarë të luftës 
kundër trafikimit të qenieve njerëzore ka në qendër të saj të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen 
e viktimave. Konventa e përkufizon trafikimin si shkelje të të drejtave të njeriut dhe si 
shkelje të dinjitetit dhe integritetit të qenieve njerëzore. 

Për sa i përket fushës së zbatimit të kësaj Konvente ajo mbulon të gjitha format e trafikimit, 
qofshin ato kombëtare ose përtej kufijve, të lidhura ose jo me krimin e organizuar, të gjithë 
viktimat e trafikimit (gra, burra dhe fëmijë), të gjitha format e shfrytëzimit (seksual, punë 
ose shërbime të detyruara, skllavëri, heqje të organeve). Kjo Konventë është instrumenti 
i parë ligjor ndërkombëtar që jep përkufizimin “viktimë e trafikimit të qenieve njerëzore’’. 

23. Deklarata e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat Themelore të Viktimave të Krimit dhe Keqpërdorimit të Pushtetit, e 
vitit 1985 (më tutje i referohemi si Deklarata e OKB-së).

24. Ligji nr. 8920, datë 11.7.2002, “Për ratifikimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar 
Ndërkombëtar dhe dy protokolleve shtesë të saj”, pika 3 e Nenit 25 “Ndihma dhe mbrojtja e viktimave” të Konventës.

25. Ligji nr. 8920, datë 11.7.2002 “Për ratifikimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar 
Ndërkombëtar dhe dy protokolleve shtesë të saj”, pika 2, Neni 6 “Asistenca për mbrojtjen e viktimave të trafikut të 
personave”.
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Sipas nenit 28 të Konventës së KE-së viktimës duhet t’i garantohet e drejta për t’u 
mbrojtur nga hakmarrja ose kërcënimi i mundshëm, veçanërisht gjatë dhe pas hetimit 
dhe ndjekjes penale të trafikantëve. Kjo e drejtë, nëse është e nevojshme, vlen edhe për 
personat që kallëzojnë veprat penale të trafikimit të personave ose që bashkëpunojnë me 
autoritetet e hetimit apo procedimit penal, si dhe për dëshmitarët që japin dëshmi apo 
nëse është e nevojshme, anëtarët e tyre të familjes. Mbrojtja mund të përfshijë mbrojtje 
fizike, transferim, ndryshim identiteti dhe asistencë për gjetjen e një pune. Për sa i takon 
fëmijëve, neni përcakton masa të veçanta mbrojtëse në interesin më të lartë të fëmijës.

Situata paraqitet e ndryshme në legjislacionin penal shqiptar. Sistemi ynë është një 
sistem akuzues, pra ka në qendër të vëmendjes autorin e veprës penale dhe qëllimet 
e vetme të sanksioneve penale janë ndalimi i autorit, parandalimi i kryerjes së veprave 
penale nga të tjerë, si dhe rehabilitimi i autorit nëpërmjet sistemit penitenciar. Ndërsa 
restituimi dhe kompensimi i viktimës nuk përbëjnë në vetvete qëllime të sanksionit 
penal26. Kodi Penal shqiptar në pjesën e përgjithshme të tij nuk njeh termin “viktimë” 
pasi kjo pjesë fokusohet kryesisht në konceptet e përgjithshme të krimit, përgjegjësisë 
penale dhe sanksionet penale, ndërsa pjesa e posaçme e Kodit ka të bëjë me veprat 
penale konkrete. Kjo do të thotë që viktima nuk paraqitet si një subjekt i veçantë dhe 
i pavarur i së drejtës penale, si e tillë ajo nuk legjitimohet si palë në procesin penal siç 
është prokuroria, i padituri dhe gjykata. 

Ndërsa, Kodi i Procedurës Penale përmend termin “person i dëmtuar”27, nëpërmjet të cilit 
i dëmtuari njihet si subjekt procedural në disa figura vepre penale dhe i dëmtuar material 
nga vepra penale, ku ndër to nuk parashikohen veprat penale të trafikimit, neni 110/a 
“Trafikimi i personave të rritur” dhe neni 128/b “Trafikimi i të miturve”, duke përjashtuar 
në këtë mënyrë të drejtën e viktimave të trafikimit për t’u legjitimuar si subjekt i veçantë 
procedural. Për këto arsye sot për sot sipas legjislacionit penal procedural viktima 
e trafikimi duke mos u përfshirë drejtpërdrejt në procesin penal si palë “nuk mund të 
realizojë të drejtat themelore të saj për pjesëmarrje, mbrojtje dhe restituim”28.

Në kuadër të rishikimit të vazhdueshëm të legjislacionit të brendshëm për ta sjellë atë 
në harmoni me normat ndërkombëtare të lartpërmendura, në maj të vitit 2013 Kodi Penal 
pësoi disa ndryshime, të cilat synonin harmonizimin e dispozitave të Kodit mbi veprat 
penale të trafikimit të qenieve njerëzore me detyrimet e Konventës së KE-së. Konkretisht, 
lidhur me dispoztitën për mosdënimin viktimave të trafikimit, neni i ri 52/a “Përjashtimi 

26. Sandër Simoni “Trajtimi i viktimave të trafikimit si dëshmitarë gjatë procesit gjyqësor. Mundësitë ligjore për 
kompensimin e viktimave të trafikimit dhe nevoja për ndryshime ligjore. Problemet e hasura në praktikën gjyqsore.”, 
Tiranë, shkurt 2013.

27. Ligji Nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Neni 58 “Të drejtat e personit të 
dëmtuar nga vepra penale”dhe neni 59 “I dëmtuari akuzues”. 

28. Sandër Simoni “Trajtimi i viktimave të trafikimit si dëshmitarë gjatë procesit gjyqësor. Mundësitë ligjore për 
kompensimin e viktimave të trafikimit dhe nevoja për ndryshime ligjore. Problemet e hasura në praktikën gjyqsore.”, 
Tiranë, shkurt 2013.
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ose ulja e dënimit për bashkëpunëtorët e drejtësisë dhe viktimat” i Kodit Penal29 përcakton 
mundësinë e përjashtimit nga vuajtja e dënimit ose ulja e tij për viktimat e trafikimit, 
nëse bën kallëzim dhe ndihmon në procedimin penal të veprës penale të trafikimit të 
personit. Edhe pse futja e nenit 52/a në Kodin Penal mund të konsiderohet një hap pozitiv 
në mbrojtje të viktimave të trafikimit, përsëri ky nen është vetëm pjesërisht në përputhje 
me standardin e kërkuar nga Konventa, pasi e lidh përjashtimin nga dënimi të viktimës 
me dhënien e kallëzimit apo bashkëpunimin me organet e drejtësisë. Nga intervistimet 
e kryera me prokurorë rezulton se në rastet kur viktima nuk pranon të japë kallëzim 
apo deklarim në lidhje me trafikimin apo shfrytëzimin e saj, procedimet penale të nisura 
pushohen dhe kur ato shfrytëzohen për prostitucion në rast të moskallëzimit procedohen 
penalisht për ushtrim prostitucioni30.

Për sa i takon parandalimit dhe goditjes së veprave të tjera penale që lehtësojnë trafikimin, 
në nenin e ri 110/b të Kodit Penal31 dispozita e risanksionon përfitimin apo përdorimin e 
shërbimeve të ofruara nga viktimat e trafikimit me burgim nga 2-5 vjet dhe në rastin kur 
viktimat janë të mitur me burgim nga 3-7 vjet. Me dispozitën e re, në përputhje me nenin 
6 të Konventës së KE-së synohet goditja e anës së kërkesës, si një masë parandaluese 
ndaj trafikimit. 

Një tjetër ndryshim në Kodin Penal lidhur me veprat e trafikimi është edhe futja e 
nenit 110/c, i cili përcaktohen si vepër penale edhe veprimet që lehtësojnë trafikimin 
e personave të rritur si “falsifikimi, zotërimi ose sigurimi i dokumentit të identitetit, i 
pasaportave, i vizave ose i dokumenteve të tjera të udhëtimit apo mbajtja, heqja, fshehja, 
dëmtimi ose shkatërrimi i tyre”32, të cilat dënohen me burgim nga 2-5 vjet dhe në rastin e 
lehtësimit të trafikimit të fëmijëve dënohen me burgim nga 4-8 vjet. Edhe pse ligjvënësi 
ka synuar harmonizimin e Kodit Penal me Konventën e KE-së për sa i përket dispozitave 
të së drejtës penale materiale, përsëri në këtë nen ka një konfuzion për sa i takon qëllimit 
të kryerjes së veprimeve të lartpërmendura, në funksion të trafikimit të personave. 

Ndërsa për sa i takon mbrojtjes që ofrojnë ligjet e veçanta, ligji i ri për “Të Huajt” i vitit 
2013, në pikën 1 të nenit 54 “Lëshimi i lejes së qëndrimit për viktimat e trafikimit të qenieve 
njerëzore” parashikon një periudhë reflektimi dhe rikuperimi 3 mujore për viktimat e 
huajta të trafikimit që të largohen nga ndikimi i trafikantëve dhe të shqyrtojnë mundësinë 
e bashkëpunimit me organet përgjegjëse për hetimin e veprave të trafikimit. Kjo bëhet e 
mundur nëpërmjet pajisjes me leje qëndrimi për një afat 3-mujor, pavarësisht nga vullneti 
i tij/saj për të bashkëpunuar me drejtësinë, kur ka shkaqe të arsyeshme për të besuar se i 
huaji është viktimë ose viktimë e mundshme e trafikimit, e identifikuar si e tillë nga strukturat 

29. Kodi Penal, neni 52/a shtuar me ligjin 144/2013, datë 2.5.2013, neni 7.

30. Kodi Penal, neni 113 “Prostitucioni”.

31. Kodi Penal, neni 110/b “Përfitimi apo përdorimi i shërbimeve të ofruar nga personat e trafikuar”.

32. Kodi Penal, neni 110/c “Veprimet që lehtësojnë trafikimin” shtuar me Ligji nr.144/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa 
në Ligjin Nr.7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”në nenin 27.
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përgjegjëse për identifikimin dhe referimin e viktimave të trafikimit. Kjo leje qëndrimi i jepet 
viktimës ose viktimës së mundshme të trafikimit me qëllim që të rimarrë veten, si dhe të 
trajtohet sipas gjendjes fizike dhe mendore për marrjen e një vendimi të mirinformuar për të 
bashkëpunuar ose jo me organet e drejtësisë. Gjatë kësaj periudhe ato gëzojnë të gjitha të 
drejtat që gëzojnë viktimat e trafikimit sipas legjislacionit në fuqi33. 

Gjithashtu, një mbrojtje e posaçme iu ofrohet edhe viktimave të trafikimit, si dëshmitare 
të mbrojtura bazuar në Ligjin për “Mbrotjtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të 
drejtësisë”34. Ky ligj ka bërë përcaktimin e ‘’personit të mbrojtur’’ose ‘’dëshmitarit të 
drejtësisë’’. “Dëshmitari i drejtësisë”, sipas këtij ligji, është personi, i cili, në cilësinë e 
dëshmitarit ose të personit të dëmtuar, bën deklarime a dëshmon për fakte e rrethana, 
që përbëjnë objekt prove në një procedim penal dhe që, për shkak të këtyre deklarimeve 
a dëshmive, ndodhet në gjendje rreziku. Viktimat e trafikimit mund të paraqiten shpesh 
në këtë pozitë procedurale, por deri më sot në këtë program është përfshirë vetëm një 
viktimë e trafikimit në vitin 201135. 

Kur viktimat e trafikimit paraqiten si dëshmitarë gjatë sigurimit të provës apo dëshmisë 
janë shoqëruar me punonjës policie për në Gjykatën e Krimeve të Rënda të asistuara 
nga përfaqësues të organizatave të ndryshme që ushtrojnë aktivitete në këtë fushë. 
Masat e posaçme për mbrojtjen e dëshmitarëve të drejtësisë zbatohen kur zbatimi i 
masave të zakonshme të mbrojtjes së dëshmitarit të drejtësisë nuk është i mjaftueshëm 
dhe i përshtatshëm, personi pranon edhe bashkëpunon me vullnet të lirë me organin e 
prokurorisë dhe Gjykatën e Krimeve të Rënda kur nëpërmjet dëshmisë së tij të plotë, të 
bërë pa kushte dhe rezerva, jep të dhëna të bazuara që përbëjnë prova vendimtare për një 
procedim penal për krime të rënda, ndihmojnë në parandalimin e kryerjes së krimeve të 
rënda ose në zvogëlimin e pasojave që shkaktohen prej tyre dhe ndihmojnë në riparimin e 
dëmeve dhe të humbjeve të shkaktuara nga kryerja e krimeve të rënda36.

Zbatimi i masave të posaçme të mbrojtjes për dëshmitarin e drejtësisë vendosen vetëm 
nëse ai ndodhet në gjendje rreziku aktual, konkret dhe serioz, është i përshtatshëm për 
t’u përfshirë me këto masa, me vullnetin e vet të lirë pranon dhe merr pjesë aktivisht 
në zbatimin e tyre. Masat e posaçme të mbrojtjes për dëshmitarë, bashkëpunëtorët 
e drejtësisë dhe personat e afërm ose të lidhur me ta janë ato që kanë të bëjnë me 
ndryshimin e identitetit, të vendbanimit, mbrojtja e përkohshme e identitetit, e të dhënave 
dhe dokumenteve të personit të mbrojtur, dhënia e deklarimeve të dëshmitarit nën një 
identitet tjetër dhe administrimi i tyre me mjete të veçanta për deformimin e zërit, të 
pamjes së vërtetë të tij dhe forma të tjera të caktuara sipas ligjit.

33. Ligji Nr. 108/2013”Për të huajt”, pika 1 dhe 2, neni 54. 

34. Ligji Nr.9205 dt.415.03.2004’’Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë’.

35. Raporti i ZKKA-së për Zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit kundër Trafikimit të Personave, 2011

36. Sandër Simoni: “Trajtimi i viktimave të trafikimit si dëshmitarë gjatë procesit gjyqësor. Mundësitë ligjore për 
kompensimin e viktimave të trafikimit dhe nevoja për ndryshime ligjore. Problemet e hasura në praktikën gjyqsore.”, 
Tiranë, shkurt 2013.
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Gjithashtu, neni 8 i ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Shkallës së Parë 
për Krime të Rënda”37 parashikon që gjykata për krime të rënda dhe Gjykata e Apelit për 
Krime të Rënda mund të lejojnë që pyetja e dëshmitarit, si dhe ballafaqimet dhe leximet e 
lejueshme të bëhen duke zbatuar, bashkërisht ose veçmas, rregullat vijuese:
a) në praninë e të pandehurit dhe mbrojtësit, por pa kontakt vizual;
b) pa i komunikuar të pandehurit dhe mbrojtësit identitetin e dëshmitarit;
c) në raste dhe mënyra të tjera të caktuara, sipas legjislacionit për mbrojtjen e dëshmitarëve 
dhe të bashkëpunëtorëve të drejtësisë38. 

Rregulla të tjera të rëndësishme për mbrojtjen e dëshmitarëve parashikon neni 361/a-1 i 
Kodit të Procedurës Penale. Sipas këtij neni, pyetja e dëshmitarëve të mbrojtur mund të 
zhvillohet në distancë me anë të lidhjes audiovizive, sipas rregullave të parashikuara në 
nenin 361/7 të Kodit të ProcedurësPenale. Këto janë garanci efektive dhe të realizueshme 
për trajtimin dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit, sipas kushteve të kërkuara39.

•	 Pozita e viktimës së trafikimit në gjykimin e veprave penale të trafikimit

Siç e përmendëm edhe më lart, problematika e çështjes së pozicionimit të viktimës së 
trafikimit në procesin e hetimit dhe gjykimit si dëshmitar ku kompetente është Gjykata 
për Krime të Rënda40 lidhet me mungesën e parashikimeve ligjore të pozicionimit të 
viktimës si palë procedurale përveçse në rolin dëshmitares ose paditëses civile për dëmin 
material.
Kur viktima është paraqitur në pozicionin e dëshmitares në shumicën e rasteve, siç 
është vërejtur edhe gjatë intervistimit të prokurorëve, është proceduar me sigurimin e 
provës41 së thënieve të viktimave/ dëshmitare në fazën e hetimeve paraprake. Kjo masë 
merret pasi shpesh herë viktimat japin kallëzimin dhe gjatë gjykimit kur ato paraqiten 
si dëshmitare në procesin kundër trafikantëve, paraqesin një situatë tjetër për shkak 
të intimidimit të trafikantëve. Gjatë seancës së sigurimit të provës për këto dëshmitare 
është aplikuar neni 8 i ligjit ‘’Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave për krime të 
rënda’’ duke u pyetur pa kontakt vizual42.

37. Ligji nr. 9110, datë 24.07.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda”.

38. Ligji nr. 9110, datë 24.07.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda”, 
neni 8 “Pyetja e dëshmitarëve. 

39. Sandër Simoni: “Trajtimi i viktimave të trafikimit si dëshmitarë gjatë procesit gjyqësor. Mundësitë ligjore për 
kompensimin e viktimave të trafikimit dhe nevoja për ndryshime ligjore. Problemet e hasura në praktikën gjyqësore.”, 
Tiranë, shkurt 2013

40. Neni 74 i K.Pr.P. parashikon në kompetencën lëndore të gjykatës së rrethit gjyqësor gjykimin e atyre veprave 
penale, që nuk i përkasin kompetencës së gjykatës për krime të rënda dhe Gjykatës së Lartë. Ndërsa, sipas nenit 
75/a “Kompetencat e Gjykatës për Krime të rënda” të Kodit të Procedurës Penale, Gjykata për Krimet e Rënda ka në 
kompetencën e saj gjykimin e 33 veprave penale, ndër të cilat përfshihet edhe gjykimi i veprave penale të trafikimit, 
përkatësisht nenit 110/a dhe nenit 128/b të parashikuara nga Kodi Penal. Pra, gjykimi i veprës penale të shfrytëzimit 
të prostitucionit, parashikuar në nenin 114 të KP, nuk renditet ndër veprat penale gjykimi i të cilave është kompetencë 
e Gj.K.R.-së, rrjedhimisht edhe në përputhje me nenin 74 “Kompetencat e gjykatës së rrethit gjyqësor” të Kodit të 
Procedurës Penale gjykimi i kësaj vepre është kompetencë e gjykatës së rretheve gjyqësore.

41. Kodi i Procedurës Penale, Neni 316 “Rastet e Sigurimit të Provës”.

42. Sandër Simoni: “Trajtimi i viktimave të trafikimit si dëshmitarë gjatë procesit gjyqësor. Mundësitë ligjore për 
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Nga praktika gjyqësore e Gjykatës së Lartë është konstatuar se gjatë pyetjes së viktimave 
të trafikimit në kushtet kur ato janë konsideruar si të dëmtuara nga vepra penale organet 
e zbatimit të ligjit në përgjithësi nuk kanë aplikuar të drejtën e tyre sipas nenit 158 të 
K.Pr.P. për përjashtimin nga detyrimi për të dëshmuar, duke çuar në prishjen e vendimit 
gjyqësor për shkak të administrimit të provës në shkelje të ligjit procedural penal43. Po 
kështu, neni 158/ç/2 i K.Pr.Penale, parashikon që nuk është i detyruar të dëshmojë ai që, 
edhe pse nuk është bashkëshort i të pandehurit, bashkëjeton ose ka bashkëjetuar me të.

Logjika e ligjvënësit në hartimin e kësaj dispozite ka qenë ruajtja e parimeve të një 
marrëdhënie shoqërore të rëndësishme, sikundër është ajo mes bashkëshortëve apo 
bashkëjetuesve, duke përjashtuar këtë rreth subjektesh nga detyrimi për të dëshmuar 
gjatë gjykimit të procedimit penal në ngarkim të të afërmve të tyre, në lidhje me ngjarje e 
fakte mbi të cilat ato kanë dijeni. Posaçërisht, ligjvënësi i ka njohur një status të veçantë 
bashkëshortit, ish bashkëshortit, bashkëjetuesit apo personit të lidhur me birësim me të 
pandehurin në një procedim penal, duke e bërë të detyrueshme për organin e procedurës 
që në çdo rast, edhe kur kallëzimi i veprës të jetë bërë nga këto subjekte, në çastin e 
administrimit të dëshmisë atyre duhet t’i bëhet e njohur e drejta për të mos dëshmuar. 
Në këtë mënyrë, vet ligjvënësi e ka veçuar këtë rreth subjektesh nga personat e tjerë që 
parashikon neni 16, të cilët, pavarësisht lidhjes me të pandehurin, për sa kohë janë në 
cilësinë e kallëzuesit nuk mund të përjashtohen nga detyrimi për të dëshmuar44.

•	 Dëmshpërblimi dhe kompensimi i viktimës 

Në legjislacionin shqiptar nuk ekziston një ligj i veçantë për kompensimin dhe 
dëmshpërblimin e viktimave. E vetmja mundësi që kanë viktimat sipas ligjit procedural 
penal për t’u dëmshpërblyer për dëmin që iu është shkaktuar është nëpërmjet padisë 
civile në procesin penal. Padia civile në procesin penal parashikohet në nenin 61 të Kodit të 
Procedurës Penale45 dhe i jep të drejtën viktimës, si paditëse civile, të kërkojë nëpërmjet 
një padie civile në procesin penal kundër trafikantit ose të paditurit civil, kthimin e 
pasurisë dhe shpërblimin e dëmit. Gjithashtu, viktima e trafikimit mund të paraqesë një 
padi të veçantë civile, në gjykatën civile duke iu referuar nenit 647/a të Kodit Civil, mbi 
shpërblimin e dëmit jopasuror. Padia civile, i siguron mbrojtje viktimës sepse me kërkesën 
e saj si paditëse civile, organi procedues me qëllim që të sigurohet kthimi i pasurisë dhe 
shpërblimi i dëmit, mund të vendosë sekuestrimin e pasurisë së të pandehurit ose të të 
paditurit civil. Kjo masë qëndron deri në përfundimin e çështjes46.

kompensimin e viktimave të trafikimit dhe nevoja për ndryshime ligjore. Problemet e hasura në praktikën gjyqësore”, 
Tiranë, shkurt 2013.

43. Kodi i Procedurës Penale, Neni 151/4 “Marrja e provave”.

44. Vendimi nr. 555 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, faqe 8.

45. Kodi i Procedurës Penale, Neni 61 “Padia civile në procesin penal”.

46. Kodi i Procedurës Penale, Neni 63 ”Sigurimi i padisë civile”.
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Në rastin kur gjykata jep vendim pafajësie për të pandehurin, për shkak se fakti nuk 
parashikohet si vepër penale, ose kur vendoset pushimi i çështjes penale, padia civile 
lihet e pashqyrtuar duke i mohuar në këtë mënyrë viktimës të drejtën për kompensim. 
Një mangësi tjetër procedurale është edhe fakti se padia civile në procesin penal mund 
të përdoret sipas nenit 61 të K.Pr.P. vetëm për dëmin material dhe jo për dëmin jopasuror, 
duke i privuar viktimat nga e drejta për të kërkuar dëmshpërblimin e dëmit jopasuror 
në një proces penal. Sikurse u tha më lart kjo e drejtë mund të gëzohet nëpërmjet 
padisë së drejtpërdrejtë në gjykatën civile, padi e cila në këtë gjykatë ka “.. probleme të 
shpenzimeve, kohës dhe rezultatit të paqartë”.47

Krahas dëmshpërblimit nga trafikanti, ekziston edhe një mënyrë tjetër për kompensimin 
e viktimës, nëpërmjet një skeme shtetërore. Në legjislacionin tonë të brendshëm kjo 
parashikohet në Ligjin Nr. 10192, datë 3.12.2009 “Për Parandalimin dhe Goditjen e 
Krimit të Organizuar dhe Trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”. 
Konkretisht, neni 37 i ligjit përcakton ngritjen e Fondit të Posaçëm për Parandalimin 
e Kriminalitetit, i cili shërben ndër të tjera edhe për t’ju ardhur në ndihmë viktimave 
të krimit, përfshi viktimat e trafikimit, si dhe për të nxitur programet sociale për këtë 
kategori. Kjo dispozitë është në harmoni me pikën 4 të nenit 15 të Konventës së KE-së, 
e cila parashikon sanksionimin në legjislacionin e brendshëm të palëve, të ngritjes së 
një fondi për kompensim ose të masave apo programeve të kompensimit, që synojnë 
mbrojtjen dhe integrimin social të viktimave, programe që mund të financohen nga asete 
të konfiskuara të trafikantëve. Por nga ana tjetër, në praktikë zbatimi i kësaj dispozite 
është konstatuar si pak efikas, pasi ligji nuk ka parashikuar drejtpërdrejt mënyrën se si 
një viktimë trafikimi mund të përfitojë nga ky fond, nëpërmjet procesit administrativ apo 
atij penal e civil. 

Sipas profesionistëve të fushës, mënyra më efikase për t’i garantuar viktimës këtë të 
drejtë, do të ishte gjykimi i njëkohshëm i autorit, trafikantit dhe i padisë së kërkimit 
të kompensimit, pasi kjo do të lehtësonte psikologjikisht viktimën dhe reduktonte 
procedurën dhe shpenzimet. Kjo mbështetet dhe në gjetjet e një studimi të O.S.B.E.-së 
mbi dëmshpërblimin për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar, të cilat konstatojnë se 
“të provosh dëmin nëpërmjet provave të viktimizimit të kaluar dhe të tanishëm, si dhe 
emërtimet apo përkufizimet e disa kategorive të dëmit si “humbja e dinjitetit” mund të 
kenë efekt ritraumatizues mbi personin e trafikuar”48.

Gjithashtu, kompensimi mund të bëhej ndaj viktimës nëpërmjet caktimit të masës së 
kompensimit si pjesë e dënimit kryesor ndaj trafikantit49, duke patur si qëllim kryesor 
kompensimin nga autori i veprës penale, i cili ka shkaktuar dëmin dhe vuajtjen e viktimës.

47. “Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar në rajonin e O.S.B.E.-së”, O.S.B.E., Varshavë 2008.

48. “Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar në rajonin e O.S.B.E.-së”, O.S.B.E., Varshavë 2008. 

49. Sandër Simoni “Trajtimi i viktimave të trafikimit si dëshmitarë gjatë procesit gjyqësor. Mundësitë ligjore për 
kompensimin e viktimave të trafikimit dhe nevoja për ndryshime ligjore. Problemet e hasura në praktikën gjyqësore.”, 
Tiranë, shkurt 2013.
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iv. tiParet e traFiKimit SiPaS viKtimave, oFrueSve të Shërbimit, 
PoLiciSë Dhe ProKuroriSë

Termi “trafikimi i personave” shpesh është përdorur si sinonim për “trafikimin e femrave”, 
duke u fokusuar kryesisht në shfrytëzimin për prostitucion50. Ekziston në këtë mënyrë 
një stereotip në lidhje me viktimën e trafikimit që kryesisht identifikohet me një femër, që 
shfrytëzohet për prostitucion apo forma të tjera të shfrytëzimit si ajo për punë të detyruar 
etj. Megjithatë mund të thuhet se shfrytëzimi i femrave për prostitucion qëndron mbi 
format e tjera të shfrytëzimit. Prostitucioni është konsideruar si profesioni më i vjetër në 
botë. Studimet në vende të ndryshme kanë treguar se femrat, meshkujt, transseksualët 
apo minorenët, detyrohen të përfshihen në prostitucion, duke shkëmbyer seksin me para 
apo forma të tjera shpërblimi, për shkak të problemeve familjare që ata kanë, mungesës 
së strehimit, varfërisë, mungesës së mundësive për punësim, dhunës dhe abuzimit 
seksual, moshës së re, ndarjes së familjeve, sëmundjeve mendore apo handikapeve të 
ndryshme.51

Rastet e identifikuara dhe trajtuara në praktikë në Shqipëri, si dhe gjetjet e raporteve 
të ndryshme vlerësuese, qofshin ato kombëtare apo ndërkombëtare mbi situatën e 
trafikimit të personave në Shqipëri, kanë evidentuar se viktimat e trafikimit janë kryesisht 
femra të moshës 15-24 vjeç, të cilat shfrytëzohen për prostitucion si brenda vendit, ashtu 
edhe jashtë, në vendet e destinacionit. Disa prej mënyrave të rekrutimit që përdoren nga 
trafikantët janë mashtrimi për martesë, për punë dhe ajo që është vënë re kohët e fundit, 
rekrutimi nëpërmjet rrjeteve sociale, si Facebook.

Disa prej faktorëve karakteristikë për Shqipërinë që konsiderohen si faktorë që nxisin 
trafikimin e personave, ndryshe faktorë shtytës, janë: situata e vështirë social – 
ekonomike; niveli i lartë i papunësisë sidomos ndër femrat; pozita e dobët sociale e 
femrës, sidomos në zonat e thella rurale; mungesa e informacionit për rrezikun e trafikimit, 
format e rekrutimit; mundësitë e pakta që ofron tregu i punës për femrat; mungesa e 
mundësive për jetën; dhuna ose abuzimi ndaj femrave; mungesa e besimit për shkak të 
korrupsionit; pozicioni gjeografik i vendit, kufizimi me shtete të tilla, si Greqia dhe Italia 
që konsiderohen si vende destinacioni; informaliteti i jetës dhe ekonomisë; zhvendosja 
brenda territorit nga njëra zonë në tjetrën.

Të dhënat sugjerojnë që ka patur një ndryshim në modelet e trafikimit të personave 
nga mesi i vitit 2000 për sa i përket rrugëve, vendeve të destinacionit dhe formave të 
rekrutimit. Megjithatë cilado qoftë forma e rekrutimit, viktimat duan të lënë prapa krahëve 
varfërinë dhe dhunën dhe të shohin për një të ardhme më të mirë në perëndim pa e ditur 
se realiteti është krejt ndryshe; dhe se e ardhmja më e mirë që ato imagjinojnë është në 

50. Dina Siegel & Sylvia de Blank (2010): Women who traffic women: the role of women in human trafficking networks - 
Dutch cases, Global Crime, 11:4, 436 - 447.

51. Phoenix, 2000; Murphy, 2010; Tyler et al, 2004; Farley and Kelly, 2000; Reback et al, 2005; Chudakov et al, 2002; 
Dalla, 2000.
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të vërtetë më e dhunshme dhe më e dhimbshme52. Sipas studimit të fundit të kryer nga 
I.O.M. mbi Trafikimin e Qenieve Njerëzore në Ballkanin Perëndimor dhe Raporti i D.A.SH. 
mbi Trafikimin e Personave, Shqipëria identifikohet kryesisht si vend origjine për viktimat 
e trafikimit, të cilat shfrytëzohen kryesisht për prostitucion në vendet e BE-së si: Italia, 
Belgjika, Greqia, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania dhe Kosova53. Ka patur raste, në të 
cilat është vërejtur tendenca që Shqipëria të konsiderohet si vend tranziti për migrantët 
e parregullt nga vendet e Afrikës së Veriut, që synojnë të kalojnë nëpërmjet territorit 
shqiptar në vendet e B.E.-së. Po sipas studimit të I.O.M.-it, në Shqipëri trafikimi i qenieve 
njerëzore po “zhvendoset nga restorantet dhe lokalet në apartamente private dhe klube 
me anëtarësi.”54

•	 Tiparet e trafikimit sipas ofruesve të shërbimit dhe viktimave të trafikimit të 
intervistuara 

Ofruesit e Shërbimit kanë dhënë informacion për 143 raste të identifikuara dhe asistuara 
dy vitet e fundit. 

Gjinia e viktimave të trafikimit bashkëpunuese është kryesisht femra: nga 43 gjithsej, 
7 janë meshkuj. Edhe gjinia e viktimave jobashkëpunuese (100 raste) është kryesisht 
femra: 81.

Organizata e ndihmës 
Bashkëpunes 
femra

Bashkëpunues 
meshkuj 

Jo bashkëpunues 
Femra 

Jo bashkëpunues 
meshkuj 

D&E (total 63) 19 0 37 7

Vatra (total 36) 9 0 26 1

Tjetër Vizion të rritur (total 20) 6 0 14 0

Tjetër Vizion të mitur (total 24) 2 7 4 11

LLojet e ShFrytëzimit Për viKtimat baShKëPuNueSe 

Llojet e shfrytëzimit për rastet e bashkëpunimit: Të gjitha rastet e bashkëpunimit të 
Vatrës (9) janë të shfrytëzimit seksual. 17 nga 19 rastet e bashkëpunimit të D&E janë 
të shfrytëzimit seksual. Të gjitha rastet e bashkëpunimit të të rriturve (6) të TV janë të 
shfrytëzimit seksual. Nga 9 fëmijë të TV, 6 janë shfrytëzuar për lypje, 1 është shfrytëzuar 
për lypje dhe seksualisht, 1 për vjedhje, dhe për 1 nuk dihet qëllimi i shfrytëzimit (fëmijë i 
huaj në shoqërinë e dikujt pa dokumenta, që pretendonte se ishte i ati). 

52. Hughes D. 2000. “The “Natasha” trade: The transnational shadow market of trafficking in women”.

53. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi Trafikimin e Personave, qershor 2014; Vlerësimi i nevojave: Trafikimi i 
Qenieve Njerëzore në Ballkanin Perëndimor, I.O.M. 2014.

54. Vlerësimi i nevojave: Trafikimi i Qenieve Njerëzore në Ballkanin Perëndimor, I.O.M. 2014.
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Organizata e 
ndihmës 

Shfrytëzim 
seksual 

Shfrytëzim 
seksual & 
Lypje ose 
pune

Lypje Vjedhje Shfrytëzim për 
punë

Nuk dihet 
qëllimi 

D&E (19) 17 1 1

Vatra (9) 9

Tjetër Vizion të 
rritur (6)

6

Tjetër Vizion të 
mitur (9) 

1 6 1 155

Shtetësia e viktimave: 
Nga 143 raste, për të cilat partnerët kanë dhënë informacion, 5 kanë qenë me shtetësi/ 
kombësi të huaj: 1 Filipineze (bashkëpunuese), 1 me shtetësi Greke (jobashkëpunuese), 
1 i mitur mashkull Afghanas (bashkëpunues), 1 Bullgare (bashkëpunuese) dhe 1 Ruse ( 
jobashkëpunuese). 

Pjesa më e madhe e viktimave janë shfrytëzuar në Shqipëri, si dhe Shqipëri e jashtë 
territorit. 

Në tabelën më poshtë jepen vendet e shfrytëzimit për viktimat bashkëpunuese:
 

Organizata Brenda vendit Brenda e 
jashtë vendit 

Jashtë vendit Vendet 

D & E 5 4 10 Maqedoni, Kosovë, Zvicër 
Gjermani 

Vatra 5 1 3 Greqi, Itali 

Tjetër Vizion 
(të rritur)

4 1 1 Belgjikë, Kosovë

Tjetër Vizion 
(të mitur) 

6 256 1 Kosovë, Greqi

Premtimet për martesë ose edhe martesat janë forma më e përhapur e rekrutimit. Më 
poshtë jepen format e rekrutimit për rastet e intervistuara57: 

•	 Fejesa apo martesa kanë qenë format e rekrutimit në 5 raste nga 20 raste të 
intervistuara: 1 rast është bërë fejesa me dëshirën e vajzës dhe pëlqimin e prindit 
të vajzës, në 1 rast një kushëri i ka rregulluar martesë në Serbi, 1 rast një grua 

55. Fëmija nga Afganistani.

56. Përfshirë fëmijën nga Afganistani, që ka informuar itinerarin Greqi – Shqipëri.

57. 10 të parat janë të bashkëpunimit, ndërsa 10 të dytat janë të mosbashkëpunimit, në aneks ka më shumë hollësi. 
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që sajonte martesa e ka martuar në Serbi, 1 rast prindërit e martojnë me zor me 
një burrë të martuar, që nuk kishte fëmijë, 1 rast është martuar prej prindërve në 
Greqi. 

•	 Premtimet për lidhje serioze apo martesë që nuk kanë ndodhur asnjëherë, ka 
qenë forma e rekrutimit në 2 raste; 

•	 Premtimet për punë ka qenë forma e rekrutimit në 2 raste;
•	 Shfrytëzimi i situatës vulnerable (mungesa e strehës dhe mjeteve të jetesës) ka 

qenë forma e rekrutimit në 7 raste. Nga 7 rastet, për 4 situata e vulnerabilitetit 
të shfrytëzuar është krijuar nga largimi i vetë viktimës nga familja për shkak të 
dhunës (në një rast për shkak të incestit);

•	 Ndihma për të shkuar jashtë shtetit ka qenë forma e rekrutimit në 1 rast;
•	 Përdorimi i dhunës dhe autoritetit ka qenë forma e rekrutimit për 3 raste: janë 

shfrytëzuar nga vetë prindërit. 
•	 Tiparet e trafikimit sipas intervistave me oficerët e policisë dhe prokurorët

Për të identifikuar historitë e shfrytëzimit të prostitucionit dhe trafikimit të personave 
oficerët e policisë së Seksioneve për Trafikun e Paligjshëm dhe prokurorët u pyetën mbi 
historitë e rasteve konkrete që ata kishin hetuar. Në përgjigjet e tyre, të gjithë oficerët 
e policisë të intervistuar identifikojnë mashtrimin për martesë si mënyrën kryesore 
të rekrutimit të femrave për t’u trafikuar, një prej të intervistuarve identifikon edhe 
mashtrimin për një jetë më të mirë, ndërsa dy prej të intervistuarve identifikojnë ndër 
të tjera mashtrimin për punë. Gjithashtu njëri nga punonjësit e policisë të intervistuar 
deklaroi se për shkak të mendësive në mjedisin që i rrethon, femrat mendojnë se e vetmja 
rrugë që kanë është ajo e përfshirjes në prostitucion. Kjo është edhe pika e dobët, që 
shfrytëzojnë trafikantët në zgjedhjen e femrave për t’i trafikuar.

Dy prej të intervistuarve identifikojnë edhe përfshirjen me nismën e të shfrytëzuarave, 
duke bërë marrëveshje me shfrytëzuesit e tyre. Një mënyrë tjetër e rekrutimit të femrave 
është edhe ajo nëpërmjet facebook-ut, mënyrë kjo e identifikuar edhe nga njëri prej 
oficerëve të policisë të intervistuar. Kryesisht të gjithë të intervistuarit identifikojnë si 
viktima të trafikimit apo të shfrytëzimit për prostitucion, femra të reja të moshës nga 
15 - 24 vjeç, të cilat vijnë nga familje me probleme të theksuara sociale dhe ekonomike. 
Në lidhje me formën e shfrytëzimit të gjithë oficerët e policisë deklaruan se viktimat 
e identifikuara prej tyre ishin shfrytëzuar për prostitucion, gjithashtu dy prej tyre veç 
shfrytëzimit për prostitucion deklaruan se kishin identifikuar edhe një rast shfrytëzimi 
për lypje e për veprimtari kriminale të një të mituri, si dhe një tjetër identifikoni edhe 
shfrytëzimin për punë, krahas shfrytëzimit për prostitucion. 

Shfrytëzimi për punë dhe për prostitucion identifikohet kryesisht në rastet e femrave 
të trafikuara në Kosovë, të cilat vijnë nga zona e Shqipërisë së Mesme ose ato që 
kanë migruar nga zonat rurale në ato urbane, si Tirana përpara trafikimit. Një prej të 
intervistuarve ka deklaruar se femrat mashtrohen duke i ofruar kushte më të mira pune 
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dhe për të kaluar kufirin, trafikantët përdorin kryesisht sezonin veror pasi kontrolli në kufi, 
në dalje të Republikës së Shqipërisë bëhet vetëm nga pala kosovare. 

“Një burrë i martuar me tre fëmijë që mbante X.Y. bashkë me gruan e tij në të njëjtën 
shtëpi. Kishte dy dhoma gjumi dhe e mbante X.Y aty që në moshën 15 vjeçare. Edhe pas 
arrestimit të trafikantit të dyshuar, ajo vazhdonte të besonte në lidhjen e dasurisë me të”. 
(oficer policie)

“Një vajzë 20 vjeçare, e cila kishte bashkëjetuar prej 4 vjetësh me tutorin (i afërm i saj), 
i cili kishte qenë emigrant më parë. Ajo ishte shfrytëzuar në Shqipëri qysh në moshën 17 
vjeçare, më pas në Zvicër dhe në Itali, dhe pastaj përsëri në Shqipëri. Mbahej me anë të 
kërcënimeve dhe mashtrimit: i premtohej se në të ardhmenn do të blinin një lokal”. (oficer 
policie) 

“Vajzën një kushëri i saj e kishte prezantuar me një djalë me mashtrimin se do të 
martoheshin. Djali kishte shkuar në shtëpinë e saj, ishte prezantuar me prindërit, më 
pas kishte marrë vajzën dhe e kishte çuar në Belgjikë, Francë ku e ka shfrytëzuar për 
prostitucion për disa vite derisa të dy u futën në burg atje. Shfrytëzimi i saj kishte filluar 
që në vitin 1998 dhe kallëzimin e ka bërë në vitin 2012. Kur është kthyer në Shqipëri, vajza 
ka mësuar se ai bashkëjetonte me një grua tjetër”. (oficer policie) 

“Kryesisht moshat kane qenë 16 - 22 vjeç, pjesa tjetër që kanë ikur me idenë se do të 
martohen, atje janë përballur me dhunë dhe janë shfrytëzuar për prostitucion. Një rast 
dyshojmë se e kanë përdorur për të shpërndarë lëndë narkotike”. (oficer policie) 
“Vajza vinte nga një familje shumë e varfër, nënën e kishte me probleme mendore e 
vëllain të paralizuar. Ajo ishte lidhur nëpërmjet telefonit me një djalë i cili kishte ardhur në 
shtëpinë e saj dhe e kishte mashtruar duke i thënë se donte të martohej me të. Pas disa 
ditësh ai e merr vajzën dhe e çon në shtëpinë e tij ku ka gruan dhe 3 fëmijët. Së bashku 
me gruan e tij kanë filluar ta dhunojnë dhe të ushtrojnë presion, që ajo të dalë në rrugë e 
të punojë për ta, pasi i duheshin lekë për qeranë e shtëpisë dhe për shkollën e fëmijëve”. 
(oficer policie)

“Shumicën e rasteve kemi vajzat që janë njohur me dikë dhe largohen nga banesa. Mënyrat 
e njohjes janë të ndryshme; kemi pasur raste që janë lidhur me një të dashur, janë njohur 
në facebook, nuk duan të fejohen e të martohen dhe lidhen me dikë për t’u larguar. Ka 
pasur edhe gra të martuara që kanë bërë të njëjtën gjë. Mosha më e hasur ka qenë ajo e 
vajzave nga 17 - 23 vjeç, vajzat vijnë nga familje me probleme, me prindër të ndarë e me 
probleme ekonomike shumë të theksuara”.

Dy nga prokurorët e rretheve, në lidhje me historinë e trafikimit, kanë vënë në dukje 
faktin se mënyra më e hasur e rekrutimit të femrave, bazuar në kallëzimet e tyre, ka qenë 
premtimi për martesë ose lidhje dashurore për të ndërtuar një jetë më të mirë jashtë 
vendit. 



26

Studim mbi çështjet e bashkëpunimit 
të viktimave të trafikimit me autoritetet e zbatimit të ligjit

Konkretisht, shumica e rasteve të hetuara bënin fjalë për shfrytëzim jashtë territorit të 
Shqipërisë, ku subjekt i trafikimit kanë qenë femrat, të cilat kanë kallëzuar historinë e 
tyre të shfrytëzimit fillimisht në polici dhe më pas në prokurori pas referimit nga ana 
e policisë. Në të shumtën e rasteve historitë bëjnë fjalë për ngjarje të ndodhura jashtë 
territorit të Shqipërisë para viteve 2000, kur trafikimi i personave nuk njihej si vepër 
penale nga legjislacioni penal shqiptar dhe të gjitha rastet e shfrytëzimit kualifikoheshin 
si shfrytëzim për prostitucion në rrethana rënduese, referuar nenit 114/a të Kodit Penal, 
shfuqizuar me Ligjin nr.144/2013. Karakteristikë e përbashkët e të gjitha historive të 
treguara, sipas prokurorëve, ishte fakti që të gjitha historitë fillonin me një marrëveshje 
midis viktimës dhe shfrytëzuesit, e cila pasi prishej për arsye të ndryshme objektive dhe 
subjektive bëhej dhe shkak i kallëzimit të viktimave në polici/prokurori.
“... nuk është se ajo kishte ndonjë problem, thjesht kishte frikë ngaqë ai vazhdonte i 
ushtronte presion dhe ajo e ktheu historinë, në anën tjetër që ai më kërcënon etj. etj. Pak 
a shumë këto femrat që ushtrojnë prostitucionin, t’i quajmë viktima d.m.th qoftë në rastin 
kur përdoren nga meshkujt, në çastin që fillon çështja penale i kalojnë në favorin e tyre 
situatat për të justifikuar veten, një pjesë e tyre. Viktima në kuptimin e mirëfilltë të fjalës 
kanë qenë këta të Qendrës, por edhe ajo ka ikur, kishte rregulluar marrëdhënien me atë 
dhe ish larguar nga Qendra”. (prokurori) 

“... vijnë nga familje të varfëra në gjendje të vështirë ekonomike dhe sociale... e bëjnë me 
marrëveshje, për shkak të situatës ku ndodhen. ... E ka ditur edhe e ka pranuar këtë gjë për 
t’i shpëtuar situatës këtu. ... Në një çast ai e le dhe fejohet e martohet me një vajzë tjetër 
dhe ajo e zemëruar, i bën kallëzim. ... e bëri vetëm për hakmarrje kallëzimin. E dinte shumë 
mirë edhe vetë pranoi me dëshirën e saj”.

Ndërsa, nga informacioni i marrë nga Prokuroria për Krimet e Rënda rezulton se shumica 
e viktimave janë të seksit femër, të shfrytëzuara nga meshkuj të gjithë të moshës për 
përgjegjësi penale, 25 - 30 vjeç, me precedentë penalë, të cilët vijnë si nga zonat urbane 
dhe ato jourbane. Prokuroria vë në dukje se këto vitet e fundit është rritur numri i atyre 
trafikantëve që vijnë nga zonat urbane, janë më të rafinuar në mënyrën e rekrutimit dhe 
janë me precedentë penalë si për veprën penale të trafikimit edhe për vepra të tjera, 
kryesisht trafikim të lëndëve narkotike dhe shfrytëzim prostitucioni.

Studimi ka qenë i interesuar për mënyrën se si trajtohen nga prokuroritë e rretheve 
gjyqësore rastet e mundshme të trafikimit të personave dhe për këtë të intervistuarit u 
pyetën nëse kishin pasur raste kur hetimet e nisura për shfrytëzim prostitucioni tregonin 
për elementë të figurës së veprës penale të trafikimit të personave dhe për këtë shkak 
ata kishin shpallur moskompetencën. Rezultoi se asnjëri prej prokurorëve nuk kishte 
patur raste të shpalljes së moskompetencës për këtë arsye. Një prej prokurorëve të 
intervistuar deklaroi se moskompetenca kishte ardhur për shkak të vendbanimit të 
autorit të veprës penale. 
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Në lidhje me mënyrën se si kualifikohet një vepër penale si shfrytëzim prostitucioni 
apo trafikim i personave, si punonjësit e policisë ashtu edhe prokurorët u pyetën për 
elementet apo indikatorët kryesorë që ata identifikonin në kallëzimin e marrë, për të 
bërë më pas kualifikimin e veprës penale. Një prej prokurorëve dhe një prej punonjësve 
të policisë identifikuan si indikatorë mënyrën e tregimit të historisë, mënyrën si ajo flet 
apo komunikon. Të përbashkëta të tjera që vihet re tek të dyja palët e intervistuara është 
fakti se ata identifikojnë si indikatorë edhe mashtrimin, dhunën fizike e psikologjike të 
ushtruar ndaj viktimës. 

“E para është intervistimi, mënyra se si flet, si komunikon, janë të trembura. Gjendja 
psikologjike që konstatohet në çastin e parë të intervistimit...”. (oficer policie)

“Për mua gjëja e parë që duhet parë në një tregim është mënyra e reagimit të saj, se si ajo 
e shpreh ngjarjen ose faktin se sa e tronditur është ajo. Kjo është ajo që përcakton gjithë 
pjesën tjetër”. (prokuror) 

“Viktima ka treguar elementë të dhunës, mashtrimit, transportimit, strehimit dhe 
shfrytëzimit të saj për prostitucion”. (oficer policie)

“Së pari deformimi i vullnetit, në rastet kur ka mashtrim, së dyti dhuna psikologjike e 
ushtruar se nuk është e thënë vetëm dhuna fizike, si dhe vënia përpara vështirësive duke e 
bërë atë që të jetë e detyruar të marrë përsipër zgjidhjen e problemit, që edhe ajo të marri 
pjesë në nxjerrjen e të ardhurave për të përballuar shpenzimet atje.”

“Nëpërmjet informacionit që ne kemi marrë nga femrat e trafikuara, kemi parë frikën e 
madhe që ato kanë. Duke e marrë, e mashtruar një person dhe duke e shfrytëzuar atë, 
janë elementë që plotësohet vepra penale”. (oficer policie) 

Megjithatë veç elementeve të përbashkëta, punonjësit e policisë identifikojnë si indikatorë 
edhe moshën e vogël të viktimave të dyshuara, largimin nga banesa me persona të 
panjohur, faktin se femrat dërgohen jashtë shtetit apo që shfrytëzohen për prostitucion. 

“Rrezikshmëria që shfaq, mosha e vogël, largimi me persona të panjohur, si ata që 
kontakton nëpërmjet facebook-ut. Ajo kontakton me familjen dhe kërkon që ata të 
tërheqin kallëzimin se ka ikur me dikë, pa i treguar identitetin e personit me të cilin janë”. 
(oficer policie) 

Sa i përket prokurorëve të intervistuar, veç indikatorëve të përbashkët, ata rendisin ndër 
indikatorët kryesorë edhe deformimin e vullnetit të viktimës si dhe kohën e bërjes së 
kallëzimit përpara autoriteteve të zbatimit të ligjit. 
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“E para është koha. Koha kur bën kallëzimin. Nëse kallëzimi bëhet pas 10 vjetësh, ngrihet 
pyetja pse e bën pas kaq kohe? Pasi përgjithësisht kallëzimi bëhet që në çastin që çlirohet 
nga “litari”. Në të tilla raste lind me të drejtë pyetja për motivet e këtij kallëzimi nëse janë 
motive ekonomike, prishje pazaresh apo punë morali. Përsa i përket këtij të fundit kam 
dyshimet e mia...”.
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v. eKSPerieNca të iDeNtiFiKimit të viKtimave

•	 Vetëdija e viktimave për shfrytëzimin dhe trafikimin 

Pyetja “Kur e kuptove që ishe viktimë e trafikimit dhe si?” (a e ka kuptuar vetë apo ia kanë 
thënë të tjerët dhe kush të tjerë) ka patur si qëllim të identifikojë çastet në të cilat viktimat 
kuptojnë që janë shfrytëzuar dhe personat apo autoritetet, të cilat ndihmojnë këtë njohje/ 
këndvështrim të situatës ku ndodhen. Nga 10 rastet bashkëpunuese të intervistuara, 
vetëm 1 e ka kuptuar që është shfrytëzuar pas kthimit në Shqipëri, ndërsa 1 përgjigjet 
“S’e di”. Të 8 rastet e tjera e kanë kuptuar me mbërritjen në vendin e destinacionit, kur i 
kanë detyruar të punojnë. Në rastet e mosbashkëpunimit, koshienca për shfrytëzimin ka 
ardhur më vonë. Më poshtë janë transkriptimet e përgjigjeve të dhëna gjatë intervistave: 

1. Kur i thoja unë që nuk i lejoj dot që të më prekin, ai thoshte: “Mos i lejo që të t’i bëjnë të 
gjitha, por të paktën lëri të të prekin dhe ne i denoncojmë që t’u marrim lekë. Ose do bësh 
këtë kusht ose do dorëzohesh dhe do i bësh të gjitha”. E pastaj sherr pas sherri se isha me 
mendimet e gocave nga… që mbi nderin nuk vënë asgjë. 2. E kuptova kur isha në Qendër, 
që doli kjo gjë; 3. Nuk e kisha idenë që po më trafikonte sepse kisha vite që e njihja, 3 
vite, por mendoj që i kisha fajet unë, sepse unë nuk rrija në Shqipëri, doja patjetër të ikja, 
prandaj ai më nxorri pashaport false. 4. E kuptova kur kam ikur që u arratisa. 5. Që nga 
familja, që më përdhunoi familja ime kur ngela shtatëzanë me fëmijën që ma shitën. Ishte 
skandal. 6. Që nga ky çast. Që natën e parë në hotel që abuzuan seksualisht me mua. 7. 
E kam kuptuar pas shumë muajsh. Fillimisht nuk e dija çfarë do të thoshte, fakti që unë 
vija nga fshati dhe ca gjëra janë të kufizuara nuk ua di kuptimet se ç’do të thotë. Por kam 
qenë një ditë në tavolinë me disa shoqe që më treguan se kjo do të thotë të jesh pjesë e 
një trafikimi. Kushdo që të përdor ty, burri apo babai, ai quhet trafikant dhe më treguan 
disa foto në internet, para disa vitesh. 8. E kam kuptuar pasi jam kthyer. E kuptova nga 
që nuk isha unë e vetmja që kisha dalë nga ai person ishin shumë e shumë të tjera dhe u 
bë shumë publike ajo femra për arsye se disa goca të tjera bën denoncimin dhe ajo doli si 
një person, e cila shiste femra. 9. Kur fillova me gjyqet, me policinë.58 10. Vetëm kur erdha 
këtu në Tiranë. Edhe vetë po e kuptoja, por në ato çaste më interesoi vetëm të largohem 
nga familja, vetëm të dilja nga ajo gjendje. S’më interesonte çfarë do të ndodhte me mua. 
I shikoja që gjërat nuk ishin siç më kishte thënë djali i hallës. Asgjë nuk doli siç tha ai. 
E kuptova që ai e kishte bërë, se ai kishte marrë pará për atë gjë. Të gjitha m’u dukën 
shfrytëzim, mashtrim. Aty e kuptova, që më ka përdorur për këtë gjë.

•	 Vetëdija e viktimave për shfrytëzimin dhe trafikimin sipas policisë dhe prokurorisë

Në lidhje me vetëdijen e viktimave të trafikimit apo të shfrytëzimit, punojësit e policisë 
si dhe prokurorët u pyetën nëse viktimat ishin të vetëdijshme për faktin se ishin 

58. Fjala është për gjyqet kundër tij, nuk e kanë identifikuar si viktimë trafikimi, por si autor për vjedhje.
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shfrytëzuar apo iu ishte dashur atyre t’ua bënin të ditur këtë fakt viktimave me të cilat 
kishin kontaktuar. Nga përgjigjet e dhëna rezulton se 4 prej punonjësve të policisë si 
dhe të gjithë prokurorët e intervistuar besojnë se viktimat nuk janë të vetëdijshme për 
faktin se po shfrytëzohen, sipas tyre ato e shohin si një strategji mbijetese përfshirjen 
në industrinë e seksit, njëri prej prokurorëve i referohet si “zgjidhje e hallit”. Kushtet 
e vështira të jetesës, niveli i ulët ekonomik i bëjnë ato të gatshme të pranojnë ofertat 
për punë apo edhe ofertat e drejtpërdrejta për të ushtruar prostitucion jashtë shtetit, 
për shkak të të ardhurave më të larta. Viktimat lidhin marrëveshje verbale për mënyrën 
e ndarjes së fitimeve. Njëri nga punonjësit e intervistuar të policisë ka deklaruar se një 
pjesë e femrave, të cilat trafikohen apo shfrytëzohen në Kosovë, ushtronin prostitucion 
që më parë në Shqipëri. Për shkak të të ardhurave me të cilat viktimat kanë mundësi të 
përballojnë jetesën, ato nuk e identifikojnë veten si viktima të trafikimit apo të shfrytëzimit 
të prostitucionit. 
 
“Varet nga niveli i tyre, janë të pakta ato që e dinë apo që thonë se janë të shfrytëzuara. 
Pjesa më e madhe e kanë nga halli”. (prokuror)

“Vajza “ikën me dëshirën e saj” pasi ai e mashtron, i blen ca veshje të mira, e merr me 
makinë të mirë dhe atyre u pëlqen kjo gjë pasi largohen nga problemet familjare që kanë 
dhe nuk janë të vetëdijshme për shfrytëzimin e tyre. U duket si gjë normale ajo që bëjnë 
duke thënë që personi e do dhe do të jetojnë së bashku. Ne mundohemi t’i tregojmë 
se po i mashtrojnë dhe se ajo që po ndodh është shfrytëzim, pra jemi ne që i bëjmë të 
vetëdijshme për situatën e vërtetë në të cilën ndodhen. Për shkak se ato vijnë nga familje 
me probleme ekonomike, apo probleme të tjera familjare, shfrytëzuesit e tyre i shohin si 
persona që i ndihmojnë dhe jo si persona që i shfrytëzojnë”. (oficer policie) 

“Në prani të prindërve, sidomos të miturat, nuk flasin, nuk tregojnë, duhet të hiqen sa më të 
pastra. Ndërsa në çastin që iu jep pak konfidencë, fillojnë të tregojnë gjithçka; kjo më pëlqeu, 
ai ishte shumë i mirë. Japin dhe bëjnë komente lidhur me personin ose situatën”. (prokuror)

“... në rastin e të miturve, çfarë vetëdije mund të kenë ata?! (prokuror)

“... në rastet që ne kemi konstatuar nuk e kanë idenë fare që po shfrytëzohen, mbase është 
edhe me marrëveshje, nuk e di. Në rastin tonë nuk e kanë konceptin fare që shfrytëzimi për 
prostitucion është vepër penale, e quajnë si gjë normale”. (oficer policie)

“... ne i bëjmë të vetëdijshme pasi ato nisen për të siguruar të ardhura dhe nuk kuptojnë që 
po shfrytëzohen...” (oficer policie)

Në rastin e viktimave të trafikimit të identifikuara ndër femrat të cilat kthehen nga Kosova, 
punonjësit e policisë të intervistuar deklarojnë se ato kthehen pasi autoritetet kosovare të 
zbatimit të ligjit lëshojnë një urdhër largimi vullnetar për to pasi identifikohen pa leje pune 
apo tejkalim të afateve të qëndrimit. Nga intervistimet e kryera pas kthimit në Shqipëri 
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rezulton se 30% të rasteve identifikohen nga policia si VT ose VMT. Ato vetë nuk e shohin 
veten si viktima të shfrytëzimit apo trafikimit. Duke parë mënyrën si trajtohen këto viktima 
të mundshme trafikimi nga autoritetet e zbatimit të ligjit në Kosovë, mund të themi se 
ato jo vetëm viktimizohen nga tutorët e tyre por në njëfarë mënyre vuajnë edhe trajtimin 
që i bëhet nga institucionet në Kosovë. Në këtë mënyrë ata përballen me një viktimizim 
të dytë që mund t’i bëjë ato përsëri pre të trafikantëve, pasi, sikurse deklaron edhe njëri 
nga punonjësit e policisë të intervistuar në lidhje me largimin e viktimave, ato shpesh 
shoqërohen së largu nga tutorët e tyre për në Shqipëri.

Pjesa tjetër e punonjësve të policisë të intervistuar në lidhje me vetëdijen e viktimës për 
shfrytëzimin apo trafikimin, kanë deklaruar se viktimat me të cilat ata kanë kontaktuar 
kanë qenë të vetëdijshme për faktin e shfrytëzimit që po ndodhte, por, për shkak të frikës 
nga kërcënimet, nuk largohen nga trafikanti apo shfrytëzuesi i tyre. 

“... viktima ishte e vetëdijshme për shfrytëzimin e saj, por, për shkak të kërcënimeve, nuk 
ishte larguar nga tutori i saj. Më shumë ishte e frikësuar për familjarët e saj sesa për veten”. 
(oficer policie) 

“... në rastet që unë kam pasur, personat kanë qenë të vetëdijshëm për shfrytëzimin e tyre 
dhe të mërzitur për çfarë u kishte ndodhur”. (oficer policie) 

“ në disa raste kanë qenë të vetëdijshme për shfrytëzimin”. (oficer policie)
•	 Mënyrat e shpëtimit, daljes nga trafikimi sipas viktimave 

Studimi ka hulumtuar mënyrat e daljes nga trafikimi, si hapi i parë drejt bashkëpunimit. 
Tek viktimat e trafikimit bashkëpunuese dhe jo bashkëpunuese kjo është parë nëpërmjet 
pyetjes në intervistë: “A mund të përshkruash si shpëtove nga trafikimi?” ( tentativat që 
ka bërë për t’u larguar, kush e ka ndihmuar të dalë nga shfrytëzimi dhe si). Në përgjigjet 
që viktimat bashkëpunuese kanë dhënë (9 i janë përgjigjur pyetjes), rezulton se 7 janë 
larguar vetë me nismën dhe përpjekjet e tyre të qëllimshme për t’u larguar nga situata 
e trafikimit dhe i janë drejtuar policisë. Në 1 rast, prindi ka lajmëruar policinë dhe policia 
e ka gjetur, të gatshme për t’u larguar. Në 1 prej rasteve, është larguar por nuk i është 
drejtuar policisë, është kthyer përsëri tek rekrutuesi. Më poshtë janë pjesë të shkëputura 
nga intervistat. 

“Po, mësova si të komunikoja. Nga aty Zoti më ndihmoi dhe futem në një dyqan rrobash, 
duke u dridhur, i them: “Telefono policinë ... të lutem… pse… pse… pse… të lutem!”. Njoftoi 
policinë. Për 5 minuta edhe më pak erdhi policia dhe aty shkova në polici”.

“Çelësin ai e harroi te dera, dhe ia kisha vu syrin, ta marr, mos ta marr, ma kërkoi, une 
s’ta jap i thashë, por e mora që e mora. Gjeta kohën që nuk po duroja më, dhe fisht ika”… 
(bashkepunues) 
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“Bashkëpunoja me të keq, mundohesha të fitoja besimin të krijoja mundësi që të 
largohesha. Kam qëndruar në Gjermani pesë muaj, pastaj jam larguar me ndihmën e një 
goce rumune. Ishte në të njëjtën situatë me mua. Më ka prerë biletën më ka gjetur një 
person, shoferin, që më ka shoqëruar deri në aeroport, më ka dhënë edhe lekë me vete. 
Dhe kur jam kthyer nuk jam kthyer direkt në shtëpi, por jam kthyer tek i njëjti person, për 
arsye se familja nuk e dinte se çfarë bëja”. 
Viktimat e trafikimit jobashkëpunuese të intervistuara i janë drejtuar vetë policisë në 2 
raste, janë gjetur nga policia në 3 raste, kanë kërkuar ndihmë nga individë të ndryshëm 
në 2 raste, dhe janë identifikuar dhe ofruar ndihmë nga organizatat në 2 raste, dhe është 
larguar rastësisht në 1 rast. 

“Një radhë, që ai e dinte se më ngacmonin tek lokali ku punoja, e kishin marrë vesh të 
gjithë që unë kundërshtova për një ngacmim. Unë kundërshtova. Ai erdhi më rrahu në 
shtëpi dhe më la aty pa ndjenja. Erdhi një komshie më gjeti si të vdekur. Erdhi policia dhe 
më mori denoncimin, se nuk të pyesin a do ta denoncosh apo jo. Ato kërkuan, por nuk e 
gjetën, sepse fshihej”. (jobashkëpunuese) 

“E para ka qenë ndihma e një personi që më ka ndihmuar dhe forca ime për të treguar atë 
që ka ndodhur tek unë. Nëse nuk tregon, asnjeri nuk do ta marrë vesh se çfarë ndodh tek 
ty, nëse ti nuk e çon zërin të tregosh”. ( jobashkëpunuese) 

“Shpëtova nga pasaporta false, sepse nuk ishte në emrin tim, nuk isha unë aty. Shpëtova 
më shumë nga që babai më kishte denoncuar”. ( jobashkëpunuese) 

“Për 1 javë kam shpëtuar: dilja në rrugë dhe bëja shenja me dorë që të më ndihmonin. Por 
ata ishin të gjithë maskarenj. Nuk kuptonin ose kishin frikë të më ndihmonin, derisa ishin 
2 persona që më kuptuan”. ( jobashkëpunuese) 

•	 Mënyrat e shpëtimit nga trafikanti, sipas punonjësve të policisë dhe prokurorëve

Studimi ishte i interesuar edhe në lidhje me mënyrën sesi viktimat e trafikimit largoheshin 
apo shpëtonin nga trafikantët apo shfrytëzuesit e tyre dhe nëse kishin tentuar më shumë 
se një herë për ta bërë një gjë të tillë. Pyetja iu shtrua në të njëjtën mënyrë si punonjësve 
të policisë ashtu edhe prokurorëve. Nga përgjigjet rezultoi se tre prej prokurorëve dhe 
pesë prej punonjësvetë policisë nga rastet që kishin kontaktuar viktimat e trafikimit apo 
të shfrytëzimit ishin larguar vetë nga tutorët e tyre ndërsa njëri prej oficerëve të policisë 
deklaron se, veç largimit vetë nga trafikantët, kishin pasur raste edhe kur vetë tutorët për 
shkak të frikës nga policia i linin të lira të largoheshin viktimat. 

“Po edhe tentojnë të shpëtojnë e vijnë bëjnë kallëzim...” (prokuror)

“ Vajza ka dalë për punë dhe tutori ka qenë i bindur që ajo po shkonte vërtet në punë dhe 
duke e lënë vetëm vajza ka shkuar në polici...” (oficer policie) 
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“Ka raste që është hedhur nga dritarja ose duke shfrytëzuar humbjen e vigjilencës nga 
tutori për të hapur derën dhe për t’u larguar....” (prokuror)

“ Në të dyja rastet që tregova unë ato janë larguar vetë..” (oficer policie)
“Ekzistojnë shumë versione, ka patur raste që kanë ikur vetë, të tjera që i ka kapur policia, 
pra ekzistojnë të gjitha versionet...” (prokuror)

“Është larguar vetë prej tij. Rasti që kam pasur unë ishte shkëputur pasi tutori ishte në 
burg...” (oficer policie) 

“Në disa raste viktimat, apo viktimat e mundshme të trafikimit, largohen vetë nga 
trafikantët pasi, sapo ajo ka shkuar te puna e premtuar, është përballur me dhunën fizike 
të ushtruar nga tutorët. Gjithashtu ato mund të lagohen pasi trafikantët kanë frikë nga 
policia dhe i lëshojnë viktimat ...” (oficer policie)

Dy prej punonjësve të policisë dhe njëri prej prokurorëve deklaruan se viktimat shpëtohen 
nga policia, ndërsa një punonjës tjetër policie deklaroi se shkaku i largimit të viktimave 
nga tutorët është fakti që familjarët e tyre bëjnë kallëzim në polici. Punonjësi i policisë 
shton më tej se ka mungesë dëshire për t’u larguar nga shfrytëzimi, dhe e vetmja gjë që 
i bën të largohen është kallzimi i bërë nga prindi apo një familjar. 

“Për gjashtë rastet që ne kemi identifikuar si viktima trafikimi, ato janë shpëtuar 
nëpërmjet operacineve të policisë, janë kapur në flagrancë duke ushtruar prostitucion...” 
(oficer policie)

“...viktimat me të cilat unë kam kontaktuar janë raste qe janë larguar nga shfrytëzuesit 
e tyre për shkak se familjarët kanë bërë kallëzim në polici. Asnjëra nuk është larguar për 
shkak se dikush po i shfrytëzon, pra të largohen me dëshirën e tyre.” (oficer policie)
Gjithashtu në tre raste punonjësit e policisë kanë deklaruar se viktimat e trafikimit apo 
të shfrytëzimit nuk kanë tentuar më parë të largohen, në një rast për shkak të frikës 
nga tutorët, frikë kjo vetëm për çfarë mund t’i ndodhë atyre por edhe pjestarëve të 
familjes. Ndërsa njëri prej punonjësve të intervistuar deklaroi që, për shkak se ekziston 
një marrëveshje midis tutorit dhe viktimës për të ushtruar prostitucion, ato nuk përpiqen 
të largohen prej tyre. 
“Për shkak të frikës ato nuk kanë tentuar të largohen më parë”. (oficer policie)

“Ato nuk janë larguar më parë, pasi, të jemi realist, çdo gjë bëhet me marrëveshje, 
shfrytëzimi i prostitucionit deri tani bëhet me marrëveshje...” (oficer policie) 

•	 Dëmtimet nga trafikimi sipas viktimave 

19 nga 20 të intervistuarit informojnë se dëmtimet nga trafikimi janë të shumta dhe ende 
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të pranishme. Vetëm një shprehet: “Nuk di si të them... më sjell kujtime të këqija... pastaj 
e harrova”. Katër prej tyre shprehen se trafikimi u ka shkatërrruar familjen e fëmijët dhe 
ky është dëmtimi kryesor “më shumë ose më i madh” për ta. Asnjë prej tyre nuk referon 
ndonjë dëm financiar. Më poshtë jepen transkriptimet fjalë për fjalë të përgjigjeve ndaj 
pyetjes: “Si është dëmtuar jeta juaj nga trafikimi?”.

1. Shumë është dëmtuar, kam dëmtuar familjen time… më vjen keq për fëmijën që e kam 
dëmtuar shumë. 2. Jam detyruar të lija gjithçka; shkollën, punën çdo gjë që kam patur në 
jetë më është dëmtuar, duhet të filloj një jetë të re nga e para. 3. Ishte dëmtuar, sepse bëja 
marrëdhënie me shumë meshkuj, është e qartë që je e dëmtuar… 4. Kur kam ardhur në 
Shqipëri kam qenë gjithë shenja gjitha vula… kam pirë edhe kokainë, kanë dashur të më 
japin edhe heroinë. 5. Po… sepse ishte trupi im… normal… është diçka jonormale për një 
femër… 6. Normalisht gjithë kohës e mbyllur, më thërriste ndonjëherë të pija kafe, po më 
shumë në shtëpi e mbyllur… Nuk është mirë, sepse njeriu ka nevojë për liri jo për t’u mbyllyr 
në çelës. 7. Shumë keq. Të krijohet një frikë nga të gjithë meshkujt. Edhe tek vajzat, sepse 
ke frikë dhe nuk mund t’u besosh. Çdo mashkull që të afrohet ke frikë që të mashtron. 
Njëherë bie në një depresion të paparë dhe thua “O Zot, s’dua të jetoj!”. Nuk e di, por 
për vete mua më ka lënë shumë keq edhe jam akoma keq. 8. Shumë keq është dëmtuar, 
sepse nuk do të jetë siç ishte më parë. Do të jem gjithmonë me frikë. Normalisht ai do të 
dalë një ditë, s’do rrijë atje. Më tepër e kam tek fëmijët, nuk e kam për vete se vetja nuk 
më intereson shumë; 9 Jam keq;10 Nga të gjitha anët. Në mënyrën më katastrofë, sepse 
akoma nuk e di se ku jam; 11. Kjo histori më shkatërroi nga familja. Familja e mori vesh 
çfarë njeriu është dhe prapë: unë u thoja që nuk kam pranuar kurrë ta bëj atë punë. Ata më 
thonin: “S’ka mundësi” dhe mendonin që unë kam pranuar kushtet e tij. Dhe që atëherë 
nuk ma hapën derën më, nuk flas më me ta, sepse më thonë se ti je si gjithë të tjerat. 12 
Nuk di si ta them… më sjell kujtime të këqija... pastaj e harrova. 13. Është dëmtuar shumë, 
sepse ngela nëpër qendra. Ka 1 vit e gjysëm. 14. Ështe dëmtuar nga rrahjet, nga dhuna, 
nga torturat; 15. S’di si ta shpjegoj se ka shumë. Mirë që nuk fitova një jetë normale, por 
i kërkova pleqve që të kthehesha në Shqipëri, por për ata ishte një gjë shumë e rendë, 
sepse më thonin që unë duhet të fitoja Italinë. E kishin mendjen tek pasuria. 16. Ka pasur 
shumë dëmtime. Në radhë të parë kanë qenë ana emocionale dhe psikologjike e imja, 
sepse e shikoja jetën në mënyrë shumë negative, vetëm mërzitesha, nuk kisha dëshirë 
për të bërë asgjë. As për të ngrënë as për të dalë. Pastaj dëmtim tjetër që më ka mërzitur 
shumë ishte pjesa e shkollës. Isha e detyruar të mos e vazhdoja shkollën dhe nuk mund 
të dilja jashtë për shkak të rrethanave. 18. Dëmtuar nga ana psikologjike, shpirtërore, 
nga të gjitha anët. 19. Dhimbje familjare më shumë. Familja i vuan më shumë se ne. 20. 
Shpirtërisht, psikologjikisht. 

•	 Dëmtimet nga trafikimi sipas policisë dhe prokurorisë

Trafikimi i personave trajtohet si një shkelje e të drejtave themelore të njeriut, e dinjitetit 
dhe integritetit të personave që sjell pasoja mjaft të rënda tek viktimat e tij. Brunovskis 
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dhe Surtees në studimin e tyre të kryer me viktimat e trafikimit të shfrytëzuara për 
prostitucion deklarojnë se nuk duhet supozuar që të gjitha femrat e trafikuara janë të 
traumatizuara, e konsiderojnë veten viktima, urrejnë tutorët e tyre, apo kërkojnë të 
largohen e të kthehen në shtëpi.59  Rezultatet e këtij studimi tregojnë ngjashmëri me 
rezultatet e intervistave si me viktimat ashtu edhe me oficerët e policisë dhe prokurorët.
Sikurse rezulton edhe në seksionin që i përket largimit të viktimave nga trafikantët apo 
shfrytëzuesit e tyre, jo të gjitha viktimat kërkojnë të largohen nga trafikantët por për 
arsye objektive, siç është kapja nga policia në vendin pritës, ka bërë të shkëputen prej 
tyre. Ndërsa, ndër arsyet subjektive, nga intervistat me oficerët e policisë dhe prokurorët 
veçojmë, lidhjen dashurore me trafikantin, pasigurinë për jetën në vendin e origjinës, frikën 
nga familja dhe stigma shoqërore, si dhe pamundësisë për të siguruar të ardhura. Nga kjo 
pikëpamje, viktimat nuk e konsideronin veten si viktima të shfrytëzimit, por më shumë 
të kushteve të tyre, çka i shtynte ato të pranonin edhe të prostituonin për të siguruar 
në mënyrë të shpejtë të ardhura për vete dhe familjarët e tyre. Për këtë arsye, ishte e 
nevojshme që punonjësit e policisë dhe prokurorët të pyeteshin në lidhje me dëmtimet e 
shkaktuara nga shfrytëzimi apo trafikimi, që ata kishin identifikuar tek rastet e trajtuara.
Në përgjigjet e dhëna pothuajse të gjithë punonjësit e policisë dhe prokurorët e 
intervistuar kanë deklaruar se dëmtimet kryesore janë ato psikologjike, frika nga tutori, 
frika për t’u kthyer në familje, si dhe stigmatizimi, për shkak të situatës që kanë kaluar. 
Dy prej prokurorëve identifikojnë si një ndër dëmet e shkaktuara edhe dëmin material, 
pra fitimin e munguar nga puna e bërë. Ndërsa njëri prej punonjësve të policisë deklaron 
se viktima me të cilën ai kishte kontaktuar, veç problemeve psikologjike, kishte edhe 
probleme të rënda shëndetësore, pasi gjatë kohës së shfrytëzimit kishte kryer 8 aborte, 
kurse oficeri i dytë identifikon tek njëra nga viktimat dëmtime të përhershme fizike (në 
këmbë) nga dhuna e ushtruar prej tutorit.

“Ka më shumë dëmtime morale dhe ka krijuar një përshtypje të keqe tek viktimat. Përsa 
i përket dhunës fizike, nuk mund të them se ndaj tyre ështe ushtruar dhunë, nuk ka pasur 
shenja të dukshme dhune...” (oficer policie) 

“Kryesisht janë dëmtime fizike dhe psikologjike. Këto janë kryesoret pastaj edhe ai 
material, fitimet e humbura”. (prokuror)

“Dhunë fizike nuk kemi pasur në asnjë rast, më shumë identifikojmë dëmtime psikologjike. 
Ato kanë më shumë frikë të kthehen në familje sesa nga shfrytëzuesit.” (oficer policie) 
“Dëmet janë më shumë psikologjike. Tani gjatë kallëzimit ato pretendojnë për keqtrajtim: 
“Më lidhi, më goditi” etj. etj., por kur s’ka shenja të dukshme të dhunës, ne se provojmë 
dot... Po presioni është, ekziston deri në kuadrin e kanosjes”. (prokuror)

59. Anette Brunovskis dhe Rebecca Surtees (2010) Untold stories: Biases and Selection Effects in Research with victims 
of trafficking for Sexual Exploitation.
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“Ka persona që vijnë me dëmtime fizike, shenja dhune, lodhje, çrregullime psikologjike”. 
(oficer policie)
“Dëmi i parë është ai ekonomik, pra është fitimi i munguar, mosrealizimi ekonomik i 
punës së tyre. Ndër të tjera është dëmi social dhe ai psikologjik... I pari është kryesori, 
sepse historia prishet, sepse është një punë e papaguar, që është dëmi kryesor, parë nga 
pikëpamja ekonomike, pastaj vjen edhe pjesa tjetër që ka të bëjë me shëndetin mendor, 
shëndetin fizik dhe atë psikologjik”. (prokuror)

“Psikologjike më tepër. Ne nuk kemi konstatuar dëmtime fizike të përhershme të viktimës, 
vetëm dëmtime psikologjike. Ato janë të shokuara: “Çfarë do të ndodhë? Çfarë do të bëj? 
Ku do të shkoj”? Si do të shkoj?”. Kanë një lloj frike për të ardhmen”. (oficer policie)
“Pjesa më e madhe e dëmtimeve nuk është fizike, pjesa më e madhe është psikologjike”. 
(oficer policie)

“Në rastin që kam pasur unë, viktimës tutori i kishte çarë këmbën me thikë dhe sot e 
kësaj dite ajo ka një hekur në këmbë dhe ka vështirësi në të ecur. Gjithashtu ka pasur edhe 
dëmtime psikologjike”. (oficer policie)

“Frika, probleme psikologjike, dhunë fizike, 8 aborte.” (oficer policie)
•	 Fajësimi për trafikimin sipas viktimave të trafikimit të intervistuara

Fajësimi për trafikimin është konsideruar nga grupi i studimit si një nga shtysat për 
identifikim dhe për bashkëpunim me autoritetet e zbatimit të ligjit. 
Ajo që është gjetur nga intervistat me viktimat e trafikimit është se nga 10 rastet 
e bashkëpunimit, 3 fajësojnë veten për trafikimin, dhe i njëjti numër (3) është edhe 
për viktimat jobashkëpunuese. Mbetet për t’u eksploruar pse viktimat e trafikimit 
bashkëpunuese që janë ndihmuar vazhdojnë ta fajësojnë veten për trafikimin. 
Një pjesë e madhe e viktimave fajësojnë prindërit dhe familjen: 8 nga të cilat 6 
jobashkëpunese. Kjo mund të jetë edhe një nga arsyet për mosbashkëpunim. 

Më poshtë jepen transkriptimet fjalë për fjalë të përgjigjeve ndaj pyetjes. 

1. Veten time… Sepse nuk duhet të ketë njeri frikë asnjëherë, duhet të ecë përpara dhe ka 
shtet, ka polici, ka shumë njerëz që na mbështesin dhe na duan, por këtë gjë nuk e kam 
ditur këtu në Shqipëri, që Shqipëria ka forcë. 2. Ish i dashuri. 3. Personi që më trafikoi. 4. 
X, Y , këta të dy, B do ta fal… tani e kuptoj, e di që jam penduar që i kam bërë kallzim… 
më ka kërkuar më pas… ka folur me shtëpinë time... i ka thënë: Eja, fol me mua, sepse e 
di se ku është X… edhe në gjyq kam për ta falur… nuk e takoj më… ai ka qenë i detyruar 
nga Y. 5. Një femër. 6. Normalisht atë, sepse në qoftë se ai më donte, përderisa ai e ka 
thënë me gojën e vet që s’do të lejonte njeri të më bëjë keq, në qoftë se ai s’do donte të 
ma bënte atë, s’do të ndodhte… 7. Familja ndoshta. Atë quaj unë. 8. Fajtore jam dhe unë 
që pranova se, po të mos kisha pranuar unë, nuk do të ishin gjërat kështu. 9. Babi. 10. 
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Vetëm unë, askush tjetër. 11. Si fillim fare, prindërit e mi, se ato duhet të pyesnin. Pastaj 
familja e burrit, kryesisht burri im. 12. Familja më shumë. 13. Babi im që më nxirrte jashtë. 
Ai duhet të mendonte që nëse me nxirrte jashtë, diku do të më çonin. Kur del jashtë dhe 
s’ke ku shkon, vetëm në trafikim mund të përfundosh. 14. Vjehrra. 15. Fajtor është vetëm 
plaku im që më rriti, bashkë me vëllain e vet që i vdiq. 16. Fajtor janë ata persona, që më 
bënë këtë gjë. 17. Është ai që unë jetoja me të, që për një pjesë kohe u quajt bashkëshorti 
im, pavarësisht se nuk ishte me dokumenta. Unë e quaja bashkëshort. 18. 50% jam vetë, 
50% të tjerat. Është ajo, shkesi. 19. Vetja ime, kush tjetër. 20. Të gjithë fajtorë, janë të 
gjithë. Unë e para. Janë shumë gjëra që ndikojnë, që tek mentaliteti i familjes sime, që 
nisi martesën në moshë të vogël 12 - 13 vjeç. Prindërit i bëjnë gjërat në mënyrën e vet. Që 
s’kisha informacion, që s’dija asgjë. Edhe pse e kundërshtoja një gjë, prapë mendoja se 
ashtu është, siç thonë ata, se me atë mentalitet isha rritur, prandaj i kuptoja gjërat me 
vonesë. Mentaliteti ndikon shumë në atë zonë.

•	 Fajësimi për trafikimin sipas punonjësve të policisë dhe prokurorëve 

Qasja e organeve të hetimit dhe procedimit ndaj viktimës së trafikimit apo të shfrytëzimit 
të prostitucionit është mjaft e rëndësishme dhe luan një rol parësor në procesin e 
bashkëpunimit të viktimave me këto organe. Është e rëndësishme që viktimat e trafikimit 
por edhe ato të shfrytëzimit të prostitucionit, për shkak të ndikimit të një sërë faktorëve që 
u identifikuan më lart në këtë studim, të prezumohen si të tilla dhe për rrjedhojë të marrin 
të gjithë ndihmën e mundshme dhe mbrojtjen e nevojshme që garanton legjislacioni në 
fuqi dhe aktet ndërkombëtare ku Shqipëria bën pjesë.
Miratimi, ose rënia dakord për të ushtruar prostitucion, nuk duhet parë si një element 
i izoluar, por duhet analizuar në një kontekst të gjerë, duke marrë në konsideratë të 
gjithë faktorët që kanë shtyrë viktimën të lidhë “këtë marrëveshje” si mënyrën e vetme 
për ta nxjerrë atë nga situata, në të cilën gjendet. Në këtë kontekst, trajtimi në mënyrë 
paragjykuese do të çonte në stigmatizimin dhe persekutimin e mëtejshëm të viktimave 
për këtë fakt. Në Skoci Komisioni për të Drejtat e Njeriut dhe Barazinë konstatoi se 
stigmatizimi është një faktor kyç që frenon bashkëpunimin e viktimave me agjencitë e 
zbatimit të ligjit.60

Në përputhje dhe me frymën e Konventës së KE-së dhe definicionin e saj të “abuzimit 
me pozitën e vulnerabilitetit”, personat që shtyhen të ushtrojnë prostitucion, nisur nga 
faktorët e mësipërm, nuk duhet të konsiderohen shkelës për vetë faktin se trafikantët apo 
shfrytëzuesit kanë përfituar/abuzuar me pozitën e tyre vulnerabël në të cilën një qenie 
njerëzore detyrohet që të shfrytëzohet. Pra vepra penale e ushtrimit të prostitucionit 
(Neni 113 i Kodit Penal) të mos konsiderohet si një “krim pa viktima”, por personat e 
shfrytëzuar nga ky krim të identifikohen si të tilla e të referohen për ndihmë. 
“Abuzimi i pozitës së vulnerabilitetit nënkupton abuzimin me çdo situatë në të cilën 
personi i përfshirë nuk ka një alternativë reale dhe të pranueshme ndaj nënshtrimit ndaj 

60. Komisioni për të Drejtat e Njeriut dhe Barazinë Skoci (2011) “Inquiry into Human Trafficking in Scotland; Report of the 
Equality and Human Rights Commission”.
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abuzimit. Pozita e vulnerabilitetit mund të jetë e shumëllojshme, si fizike, psikologjike, 
emocionale, e lidhur me situatën familjare, sociale ose ekonomike. Situata mund të 
përfshijë, për shembull, pasigurinë ose gjendjen e paligjshmërisë që lidhet me statusin 
administrativ të viktimës, varësisë ekonomike ose gjendjes së dobët shëndetësore. Pra, 
mund të përfshijë çdo situatë ku një qenie njerëzore gjendet në pozita të vështira të cilat 
e detyrojnë të pranojë shfrytëzimin. Personat të cilët abuzojnë me një situatë të tillë 
janë në shkelje të plotë dhe flagrante të të drejtave të njeriut dhe dhunojnë dinjitetin dhe 
integritetin e individit, nga i cili askush nuk mund të heqë dorë në mënyrë të vlefshme”61.
Duke pasur parasysh mënyrën e kualifikimit të veprave penale të trafikimit dhe shfrytëzimit 
të prostitucionit, si nga ana e punonjësve të policisë ashtu edhe të prokurorisë, të dyja 
palëve iu shtrua pyetja në lidhje me kë fajësonin viktimat e trafikimit për gjendjen në të 
cilën ndodheshin, si dhe kë fajësonin vetë ata për shfrytëzimin e viktimave. Gjithashtu 
vëmendje iu kushtua edhe faktit nëse kishte dallime midis fajësisë së të dyja palëve.
Përsa i përket fajësimit që bën viktima, tre prej punonjësve të policisë dhe dy prej 
prokurorëve deklarojnë se viktimat me të cilat kanë kontaktuar fajësojnë vetëm tutorin 
apo personin që i ka shfrytëzuar, për faktin që ndodhen në situatë shfrytëzimi. Dy prej 
punonjësve të policisë deklarojnë fajësimin nga ana e viktimës të tutorit apo personit 
që i ka shfrytëzuar si fakt dytësor, ndërsa si parësore njëri identifikon faktin që viktimat 
fajësojnë veten për mënyrën si u mashtruan dhe punonjësi tjetër deklaron se viktima me 
të cilën ai ka kontaktuar fillimisht identifikon gjendjen ekonomike e më pas tutorin. 

Dy nga prokurorët e intervistuar deklarojnë se viktimat me të cilat kanë kontaktuar 
fajësojnë kushtet e vështira ekonomike, ndërsa njëri prej tyre deklaron se, veç tutorit, 
ato fajësojnë edhe familjen për faktin e shfrytëzimit apo të trafikimit. Gjithashtu edhe 
njëri nga punonjësit e policisë të intervistuar ka deklaruar se viktimat me të cilat ka 
kontaktuar kanë fajësuar fillimisht familjen e më pas veten, ndërsa një tjetër punonjës 
policie deklaron se viktimat që ai kishte kontaktuar nuk fajësonin askënd për trafikimin 
apo shfrytëzimin e tyre. 

“Tutorin”. (punonjës policie) 

“Direkt personin, që e ka shfrytëzuar”. (punonjës policie)

“Kryesisht ato fajësojnë personat, që i kanë shfrytëzuar”. (punonjës policie)

“Më së shumti familjen e tyre ose veten, asnjëherë trafikantin”. (punonjës policie)

“Ato nuk fajësojnë njeri, e quajnë si mjet jetese për shkak të kushteve ekonomike të 
vështira apo gjendjes familjare”(oficer policie)

61. Raporti shpjegues i Konventës së K.E.-së Mbi Masat kundër Trafikimit të Personave, paragrafi 83 dhe 84 mbi 
përkufizinin e “abuzimit me pozitën e vulnerabilitetit”.
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“Gjendjen ekonomike zakonisht. Dhe tutorin normalisht se është pjesa e shpërblimit, 
pjesa e sjelljes”. (punonjës policie)
“Gjë e parë fajësojnë veten se si u mashtruan, pastaj tutorin për shfrytëzimin e tyre”. 
(punonjës policie)

“Të parat janë shkaqet ekonomike. Ekonomia është kryesorja...” (prokuror)

“Kryesisht trafikantin”. (prokuror)

“Atë që e ka shfrytëzuar... edhe familjen. I thoshte së ëmës: Ju e keni fajin, që më latë të 
fejohesha dhe të largohesha me të...”. (prokuror)

Përsa i përket fajësimit nga ana e punonjësve të policisë dhe prokurorëve rezultoi se të 
gjithë fajësojnë autorët e veprës penale. Vetëm në një rast njëri nga punonjësit e policisë 
fajësonte babain e vajzës për mënyrën se si ai e kishte trajtuar, pasojë e të cilit kishte 
qenë edhe largimi i vajzës nga banesa. Si punonjësit e policisë ashtu edhe prokurorët 
nuk deklarojnë ndryshime midis atij që fajësojnë viktimat dhe atij që fajësojnë ata vetë. 
Vetëm njëri prej punonjësve të policisë i intervistuar deklaroi se në rastet e shfrytëzimit 
të prostitucionit i fajëson të dyja palët, si viktimën ashtu edhe autorin. 

•	 Jeta / situata aktuale e viktimave të trafikimit 

Një nga parimet bazë ku mbështeten PSV-të: Ndihma dhe mbrojtja për personat e 
trafikuar nuk do të kushtëzohet nga bashkëpunimi i tyre me drejtësinë. Parimi tjetër 
është: Kurdoherë që është e nevojshme dhe e mundshme, viktimave të trafikimit do t’u 
ofrohet përfshirja në programin e mbrojtjes së dëshmitarit.

Mungojnë parashikime të qarta në K.Pr.P. për dhënien e ndihmës dhe asistencës për 
viktimat e trafikimit në mënyrë të pakushtëzuar. Në praktikë kjo është zgjidhur duke iu 
referuar direkt akteve ndërkombëtare ose me instrumente të tjera si: Marrëveshja për 
Mekanizmin Kombëtar të Referimit për Viktimat e Trafikimit (MKR) dhe së fundi edhe me 
VKM Nr. 582 datë 27.07.2011 “Për miratimin e Procedurave Standarde të Veprimit për 
Identifikimin dhe Referimin e Viktimave / viktimave të Mundshme të Trafikimit”. 
Megjithatë, mendojmë se një rregullim i tillë duhet të bëhet me një dispozitë edhe në 
K.Pr.P.62

Pyetja “A mund të përshkruash si është jeta jote tani? Kush po të ndihmon, dhe si/ çfarë 
ndihme po merr, çfarë nevojash vështirësish ke tani?” në intervistën e viktimave të trafikimit 
ka patur si qëllim të gjejë si ndjehen viktimat e trafikimit që po ndihmohen, dhe nëse ka 
ndryshime midis ndihmës që marrin viktimat e trafikimit bashkëpunuese dhe ndihmës që 

62. Iva Zajmi, shkolla e Magjistraturës.
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marrin viktimat jobashkëpunuese.63 Nga 10 bashkëpunuesit, 8 përgjigjen se janë shumë 
mirë, të lumtur dhe nuk përmendin vështirësi ndërsa 2 referojnë vështirësitë: “Jeta është 
katastrofë, sepse çfarë kam kaluar… I kam rënë shkurt e shkurt… është katastrofë sepse 
jam shumë e stresuar… kam shumë shumë nerva… kam arritur sa kam rrahur motrën time 
veç për një fjalë”, “Jetoj një herë keq, një herë mirë. Asnjë nuk punon në familjen time. 
Babi nuk di të punojë, vetëm të pijë raki. Kur kam qenë në… kam qenë në shkollë. Tani 
nuk po shkoj më. Nuk dua ta lë shkollën. Po nuk di si të hyj”. Edhe tek jobashkëpunuesit 
2 referojnë vështirësi pas daljes nga programet e ndihmës: “Kam luftuar, kam jetuar në 
kushtet më të varfra që mund të ekzistojë robi, edhe pa bukë kam ngelur shumë herë, 
me gjithë fëmijën tim”, si dhe papunësinë dhe mungesën e strehimit: “Për momentin jeta 
është shumë e vështirë. Papunësia dhe fakti që nuk kemi shtëpi. Shtëpia është e para. 
Edhe nëse do mbështetesha tek pleqtë, atje nuk ka punë. Ka varfëri”.

•	 Jeta / situata aktuale e viktimave të trafikimit sipas policisë dhe prokurorisë

Pyetja për policinë “A keni dijeni për jetën e viktimës aktualisht/ çfare po bën, ku eshtë, 
dhe pse po apo pse jo?” ka patur për qëllim të mbledhë informacion mbi sa interesim dhe 
informacion kanë punonjësit e policisë që bëjnë identifikimin dhe referimin e viktimës dhe 
të çështjeve në prokurori, mbi ndihmën për viktimat e trafikimit, dhe njëkohësisht efektin 
që ka informacioni në punën e tyre. 64

Dy prej të intervistuarve nga policia nuk kanë informacion. Në tre prej rasteve janë vetë 
punonjësit që me nismën e tyre janë interesuar për të ditur si po shkojnë, si po ndihmohen 
dhe kjo kur janë referuar në qendra, por jo në familje. 

“Nga përvoja ime personale, une të paktën minimalisht deri pas tre - katër muajsh kam 
mbajtur kontakte. Rasti konkret është edhe rasti X, të cilën unë e kam intervistuar edhe 
dy herë të tjera. Nuk është detyrë funksionale, po është humane”. (Oficeri i policisë)

“Kur e referojmë në qendër ne herë pas here marrim kontakt, pasi dhe ato punojnë gjithë 
kohës nga ana psikologjike me vajzën, që ajo të japë një kallëzim. Herë pas here punonjësit 
e qendrës na tregojnë si është situata e saj. Në rastet kur shkojnë në familje, nuk kemi 
me kontakt, vetëm kur ka pasur raste që janë larguar përsëri nga banesa e tyre”. (Oficeri 
i policisë)
“Vajzat që janë referuar në qendra e kanë kuptuar më mirë gjendjen në të cilën ndodhen. 
Mendoj se kur një vajzë është pa mbështetje ose në gjendje jo të mirë ekonomike e sociale 
është mirë që të jetë në një qendër për të kuptuar vetveten apo ato që i kanë ndodhur”. 
(Oficeri i policisë)

63. Të gjitha rastet e intervistuara, kanë qenë të ndihmuara.

64. Pavarësisht se kanë apo nuk kanë detyrim ligjor për ta bërë këtë. Presupozimi ishte që marrja e informacionit pozitiv 
do të ishte nxitës për identifikimin.



41

Studim mbi çështjet e bashkëpunimit 
të viktimave të trafikimit me autoritetet e zbatimit të ligjit

Në rastet e prokurorisë, në përgjigjet e marra për të njëjtën pyetje vihet re që ka një 
mungesë dëshire për të mbajtur kontakt nga vetë viktimat. 

“Nuk dua të bëhem paragjykuese, por rastet flasin vetë. Një prej rasteve kur unë e thirra 
për herë të dytë, as m’u përgjigj dhe mora vesh që kishte ikur në Itali, ndërkohë që e la 
kallëzimin në gjysmë dhe nuk u interesua më për kallëzimin që kishte bërë. Për mua ky 
është rasti tipik që ajo vazhdon e ushtron vetë prostitucionin. Nuk mendoj se shkëputen 
kollaj, o e ushtrojnë vetë më pas si profesion, kur shkëputen prej atyre që i shfrytëzojnë, 
ose kthehen në familje. Për ato që kthehen në familje i ka familja në dorë, por pjesa më e 
madhe e këtyre, me sa jam unë në dijeni, nuk kthehen, gjithmonë zgjedhin që të ikin prapë 
andej”. (prokurori) 

“Jo, nuk kam dijeni. Nuk e dimë pasi, në të shumtën e rasteve jetojnë jashtë shtetit. 
Kishin krijuar jetën e tyre andej. D.m.th. pasi ishin futur në këto qendrat e rehabilitimit si 
duket i kishin ndihmuar dhe nuk donin të kishin të bënin më me drejtësinë. Nuk e di çfarë 
bëhet më tej”.(prokurori)

“Po, kam për ato që kemi vendosur në qendër. Ajo do që t’i raportoj, por unë s’mund t’i 
raportoj se ajo p.sh. futet në FB në qendër dhe lidhet me rrjetin. Unë vetëm e informoj që 
po hetohet personi. I them të mbajë pozicionin e vet, t’i qëndrojë dëshmisë. Thotë se i 
qëndron, atëherë të tjerat i kemi ne. Ndërsa tek rasti tjetër atë vajzën e kanë përzënë ata 
të shtëpisë. I kanë thënë: Vazhdo, jepi drejtim!” dhe ajo është me drejtim të përcaktuar. 
S’ka ku të shkojë, kështu që...”. (prokurori)
Ndërsa në rastin e Prokurorisë së Krimeve të Rënda, prokurori ishte gjithmonë në dijeni të 
vendndodhjes së viktimës, si për ato të akomoduara në qendra mbrojtëse brenda vendit 
dhe për viktimat e shfrytëzuara jashtë. Prokurori pohon se rastet kur Prokuroria nuk ka 
dijeni mbi viktimat dhe situatën e tyre janë shumë të pakta, por duke nënvizuar faktin se 
ky nuk është një detyrim procedural. 

“Nëse ajo s’ka nivel kërcënimi, s’ka nevojë për mbrojtje. Ne kemi dijeni, por mostrajtimi 
ose jo i saj për mbrojtje bëhet në përputhje me rrethanat e saj të rrezikut. Kur i kanoset 
rrezik, atëherë gjithmonë i trajtojmë në qendër”.

Ajo që vërehet nga përgjigjet e prokurorëve është fakti se sipas Kodit të Procedurës Penale 
vetëm i pandehuri njoftohet mbi vendimet e prokurorit dhe nuk ekziston një dispozitë 
e veçantë që sanksionon se duhet të njoftohet edhe e dëmtuara. I dëmtuari njoftohet 
vetëm nëse thirret si dëshmitar, nisur nga fakti se sipas K.Pr.P., palët në procesin penal 
për sa i përket fazës së procedimit në gjykim janë prokurori, i pandehuri dhe gjykata.

•	 Aktorët e identifikimit dhe mënyra e përcaktimit 

Sipas PSV-ve, identifikimi fillestar (i viktimës së mundshme) mund të bëhet nga shumë 
agjenci shtetërore dhe joshtetërore, ndërsa identifikimi formal është i pavarur nga kallzimi 
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dhe mund të bëhet vetëm nga një grup i përbërë nga një punonjës i policisë së trafiqeve 
dhe një punonjës social i shërbimit social shtetëror. 
Edhe identifikimi fillestar edhe ai formal, janë një mundësi e mbledhjes së informacionit 
për fillimin e hetimeve65. Një nga viktimat e trafikimit, e pyetur se kush e ka përcaktuar se 
është viktimë e trafikimit, është përgjigjur: 
 
“Policia, sepse unë u dhashë të gjitha vendet ku kisha ndejtur në… me hotele, vendin e 
punës. Kisha dhe biletat, që kisha vajtur dhe ardhur. Ishin të gjitha provat”. 

Ofruesit e shërbimit: Sipas të dhënave nga ofruesit e shërbimit, edhe ato raste të cilat 
nuk kanë bashkëpunuar, kanë patur kontakte me autoritetet e zbatimit të ligjit: Nga 44 
raste të cilat nuk kanë bashkëpunuar të D&E, për 14, identifikimin fillestar e ka bërë 
policia dhe për 1 rast identifikimin fillestar e ka bërë prokuroria e krimeve të Rënda66. Për 
5 raste jobashkëpunuese është bërë edhe identifikimi formal: 1 nga Prokuroria e Krimeve 
të Rënda, 1 nga Policia, 1 nga Sh.S.Sh., dhe dy nga autoritetet në vendet e destinacionit: 
Gjermani dhe Angli. Nga 19 rastet e bashkëpunimit, për 18 identifikimin fillestar e kanë 
bërë autoritetet e zbatimit të ligjit67: 2 nga DPPSH, 1 Prokuroria e Krimeve të Rënda, 1 
Autoriteti Përgjegjës, 1 nga Policia në Kosovë dhe gjithë të tjerët nga Policitë në qarqe. 
Nga këto 18, është bërë identifikim formal në 5 raste68 
Nga 9 raste të bashkëpunimit të Vatrës, për të 9 ta identifikimi fillestar dhe formal është 
bërë nga Policia. Nga 27 raste të mosbashkëpunimit, 15 identifikime fillestare janë bërë 
nga Policia. Asnjë prej rasteve të mosbashkëpunimit nuk kanë bërë identifikimin formal. 
Për tre raste Vatra informoi që edhe pse ka njoftuar punonjësit e policisë antitrafik në 
qark për vullnetin e viktimës për intervistë formale, ato nuk janë zhvilluar.69 

Nga 6 raste të bashkëpunimit të të rriturve të TV, për të 6-ta është bërë identifikimi 
fillestar dhe formal nga policitë e qarqeve. Nga 14 raste të mosbashkëpunimit, 3 janë 
identifikuar fillimisht nga policia dhe 7 kanë zhvilluar intervistë formale. 

Gjatë intervistimit, viktimave të trafikimit iu është bërë pyetja: “Kush e ka përcaktuar se 
jeni viktimë e trafikimit dhe në ç’mënyrë e ka përcaktuar?” (intervistat që janë bërë, kur 
janë bërë, nga kush, në cilin ambjent etj…). 9 nga viktimat e trafikimit bashkëpunëtore, 
i janë referuar policisë, ndërsa 1 është referuar policisë dhe prokurorisë. Në dy raste, të 
intervistuarit përmendin praninë e personave të tjerë, përveç policisë. “Nuk e di. Nuk e di 
çfarë shkruanin në internet ato. Aty ishte një grua me flokë të shkurtra bionde edhe një 
polic”, dhe “Policia. Më bënë intervistë. Ishte shefja e qendrës aty dhe shefi i policisë”. Një 
nga të intervistuarit viktima të trafikimit hedh dritë mbi procesin e vështirë të përcaktimit 
duke komentuar: “Policia në Z. në fakt, sepse thanë te letra do e bëjmë viktimë e trafikimit 
të plotë, pastaj e ndërruan jo të plotë tamam…”

65. Shih më lart tek “ Përkufizimet”. 

66. Për 8 raste nuk ka informacion. 

67. Për 1 rast nuk ka informacion. 

68. Sipas informacionit përmbledhës të D&E, 14 raste kanë zhvilluar intervistën formale dhe 12 raste të referuara nga 
Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe / apo Drejtoria e Përgjithshme kanë marrë direkt statusin VT.

69. Sipas informacionit përmbledhës të Vatra në dy vitet e fundit 10 viktima kanë zhvilluar intervistën formale. 
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5 nga viktimat e trafikimit jo bashkëpunuese, informojnë se nuk është përcaktuar ende 
se janë viktima të trafikimit. Në pesë rastet e tjera, të intervistuarit u referohen si 
përcaktuese: fakteve (2) Policisë dhe qendrës (2) Policisë (1).
Të dy grupet e të intervistuarve viktima janë pyetur: “A e ka venë në diskutim njeri faktin 
që keni qenë viktimë dhe kush?”. Të 15 të intervistuarit për të cilët është përcaktuar se 
janë viktima të trafikimit, përgjigjen se nuk e ka vënë njeri në diskutim. 
 
Policia: Nga 7 të intervistuar të policisë që i janë përgjigjur pyetjes lidhur me përcaktimin 
e statusit, vetëm 4 kanë përmendur që e kanë bërë intervistimin formal / përcaktuar 
statusin së bashku me SH.S.SH.-në. Një prej këtyre rasteve është shprehur: “Kryesisht 
për statusin kemi vendosur ne, por edhe në bashkëpunim me SH.S.SH.” ndërsa një tjetër: 
“Ka diskutime në lidhje me statusin për shkak të referimit në qendra ose familje. Në disa 
raste ne kemi qenë këmbëngulës që t’i jepet një status më objektiv viktimës”. Një është 
shprehur që e bëjnë intervistimin me psikologen ndërsa dy të tjerët se kjo ka ndodhur 
pa shërbimin social shtetëror. Në përshkrimet e këtyre rasteve mund të kuptohet se 
identifikimi nuk ka ndodhur me intervistë formale, por me kallzim. 

“Statusin e kemi përcaktuar ne, pa kontaktuar me zyrën rajonale të SH.S.SH., pasi kishim 
frikë se na dilte emri i trafikantit. Kishim frikë se na njoftonin trafikantin për kallëzimin, që 
kishte dhënë viktima. Bëmë direkt referimin në qendër ndihme”. 

“...nga vetë deklarimet, që kemi marrë e kemi kuptuar, nëse është viktime apo jo. Me 
shërbimin social nuk kemi pasur shumë kontakte”.

Policia gjithashtu është pyetur: “A e ka vënë kush (sidomos ju/ policia, prokuroria, SH.S.SH. 
çdo palë tjetër) në diskutim / kundërshtuar statusin e një VT/VMT dhe për çfarë arsyeje?”. 
Katër raste nga 7, janë shprehur se nuk e ka venë njeri në diskutim. Në njërin prej 3 
rasteve kundërshtimi ka ardhur nga Shërbimi Social Shtetëror: policia e ka identifikuar si 
viktimë ndërsa Shërbimi Social jo. Në një rast tjetër ka ndodhur e kundërta, dhe në rastin 
e tretë, kundërshtimi ka ardhur nga vetë personi i identifikuar: nuk e shihte veten si të 
trafikuar. 

Një prej punonjësve të policisë është shprehur kështu: 

“Më shumë unë e kam kërkuar që më mirë të fusim një vajzë në program ndihme, 
pavarësisht se nuk plotësohen të gjithë indikatorët për të identifikuar një VMT, unë mendoj 
që është më mirë të ndihmojmë sesa t’i lëmë të rrinë në rrugë. Ndonjëherë kemi diskutime 
me SH.S.SH. pasi ato për të rriturit thonë se duhet të vendosi vetë, mund të bëjë çtë dojë.”
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vi. eKSPerieNca të baShKëPuNimit 

Nga të dhënat nga ofruesit e shërbimeve, del se afërsisht 30 % e viktimave të trafikimit 
kanë bashkëpunuar (143 raste gjithsej, 43 bashkëpunues)70.

Informacion për bashkëpunimin nga VT bashkëpunuese

Pyetja për viktimat e trafikimit bashkëpunuese “Kujt ia keni treguar identitetin e 
trafikantit/ shfrytëzuesit dhe si? (me radhë: emra, vende - mjedise, kohë nga policia, 
prokuroria, gjykata, organizatat e ndihmës)” ka qenë një pyetje më shumë hyrëse/ 
ndihmëse për pyetjen tjetër “A keni dashur t’i tregoni…”, e cila ka patur për qëllim të 
mbledhë informacion mbi vullnetin e viktimës për të bashkëpunuar dhe motivet e vetë 
viktimave për këtë. Ndërsa të gjithë të intervistuarit i kanë dhënë përgjigje pyetjes së 
parë, duke renditur, policinë, prokurorinë, qendrat e ndihmës, familjarët, vetëm pesë 
prej viktimave bashkëpunuese i janë përgjigjur edhe pyetjes së dytë: kanë dhënë edhe 
motivet se pse kanë dashur të tregojnë identitetin e trafikantit, shfrytëzuesve. Në tre prej 
rasteve, arsyeja ka qenë për të parandaluar rrezikun, në një rast sepse “policia ka dashur 
t’i dijë të gjitha” dhe në një rast sepse: “që të meritonin atë që ishte e vërtetë”.

Asnjëri prej rasteve nuk është shprehur se ka kërkuar dëmshpërblim material për atë që 
ka pësuar. Njëri prej rasteve shprehet: “Atëherë kur bëra deklaratën e parafundit, kur më 
pyetën për shpërblimin, i thashë nuk dua asnjë shperblim, edhe në qoftë se nuk i kapni, 
rëndësi për mua ka mos të më bëjnë keq dhe mos më lëndojnë djalin, mua nuk kanë ç’më 
bëjnë më”. 

9 nga 10 viktimat bashkëpunuese, kanë firmosur dokumenta ku përshkruhej ajo që 
informonin mbi trafikantin.71 

Nga 10 rastet e viktimave bashkëpunuese, 8 kanë kërkuar, kurse 2 nuk kanë kërkuar 
kapjen dhe dënimin e trafikantit. Në një rast sepse: “Atyre nuk u interesonte shumë“ 
dhe në rastin tjetër, sepse shfrytëzuesi është vetë prindi: “Jo. Por ndonjëherë babi sillet 
shumë keq me ne. Unë i them “Nuk dua të vij!”, ai thotë “Prapë do të vish”. 

Dy prej viktimave të intervistuara u është kërkuar që të mbanin mjete përgjuese dhe të 
vazhdonin të komunikonin me trafikantët e tyre, dhe vetëm njëra e ka mbajtur përgjuesin/ 
telefonin gjatë kohës që ka qenë në një strehëz, ndërsa tjetra shprehet e lumtur që 
prokurori kishte hequr dorë nga ideja e çipit. Njërës prej viktimave i është kërkuar të hapë 

70. Nga të dhënat e Vatrës, nga 36 raste gjithsej - 9 kanë bashkëpunuar dhe 27 nuk kanë bashkëpunuar, nga të dhënat 
e TV, nga 44 raste gjithsej - 15 kanë bashkëpunuar (nga 20 raste të rriturish, 6 kanë bashkëpunuar dhe 14 nuk kanë 
bashkëpunuar, nga 24 fëmijë, 9 kanë bashkëpunuar). Nga të dhënat e D&E, nga 63 raste gjithsej - 19 kanë bashkëpunuar 
dhe 44 nuk kanë bashkëpunuar.

71. Njëri, i mitur, është përgjigjur: “Nuk e di”. 
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facebook, në mënyrë që të vazhdonte të komunikonte me trafikantin. 7 të intervistuara 
nga 10 janë përgjigjur se si janë ndjerë gjatë procesit të hetimit: të gjithë me përjashtim 
të 1 rasti kanë ndjerë frikë dhe siklet gjatë procesit. 72 

Nga 10 viktima të intervistuara, 6 mendojnë se përfshirja e tyre në kapjen e trafikantit ka 
qenë vendimtare: ndryshe nuk do të ishin kapur. 

Mbrojtja e veçantë e ofruar nga policia dhe prokuroria gjatë procesit të hetimit referohet 
nga të intervistuarit si akomodim në strehë/ qendër të sigurt, si më poshtë: 73 

“Vendosja në një organizatë, që nuk më kanë lënë të rri në një shtëpi, që në momentin që 
kam dhënë deklaratën edhe telefonatat m’i kanë ndërprerë për të qenë e sigurt; 
Më kanë sjellë në një vend të sigurt si kjo qendra;
Mbrojtje personale nuk mund ta them, nuk kam patur, nuk e kam kërkuar, e kam nisur vet, 
do t’ia dal vet, nuk kam patur problem dhe nuk kam kërkuar;
Mbrojtje, d.m,th në çdo vend ku do dilja të kisha dikë nga prapa, edhe tek strehëza… 
ndihmë është edhe ajo, shumë mirë mund të më linin jashtë;
Policia që më ka sjellë këtu në qendër, edhe prokurori të njëjtën gjë, nuk është se kanë 
bërë ndonjë gjë më shumë;
Kur e kemi kërkuar, kemi pasur ndihmë, policia vetë nuk na ka ndihmuar asnjëherë”.

7 nga 10 bashkëpunëtorët viktima të intervistuar nuk informojnë se janë trajtuar si 
kriminelë apo fajtorë. Për sa i përket tre rasteve të tjera, ato informojnë se nuk janë 
besuar: 2 raste, dhe janë trajtuar njësoj si trafikanti: 1 rast si ekspozim ndaj trafikimit. 
Pjesë nga intervista e këtij rasti jepet më poshtë: 
 
Nga policia… në fillim, tek Komisariati nr… ku shkova bëra denoncimin dhe shefi i policisë 
vazhdoi me tallje dhe më tha: “Hë mbarove punën?”, dhe unë i thashë: “Mos fol kur nuk 
di asgjë”. Pasi lexoi deklaratën erdhi, më vuri dorën në qafë dhe më tha: “Kjo goca do të 
trajtohet si motra jonë”. Ndërsa tek Rajoni nr… ku kam shkuar për herë të parë fare, asnjë 
polic nuk ma ka marrë për bazë deklaratën që kam bërë. Kam qenë 14 vjeç dhe në rast 
se do më kishin ndihmuar, nuk do kisha rënë pre e trafikimit. Më çuan tek motra. Une nuk 
doja të shkoja atje. Kërkoja të flisja me shefin e madh dhe ata më futën në birucë. Kur 
fillova duke e ngritur zërin më shumë dhe të tregoja çfarë më kishte bërë babi e vëllai, te 
motra nuk doja të shkoja, ata më çuan tek motra. Ky ishte kallzimi i parë që kam bërë. 
Ato nuk ma kanë marrë fare për bazë. U ktheva prapë tek motra dhe pastaj nga motra u 
ktheva në rrugë të keqe. Policia e Kosovës më ka ndihmuar shumë. Sa tregova personat 
ato shkuan i kapën dhe kaq. U mbyll çështja. Ndërsa këtu asgjë s’është bërë akoma. 

72. A ka pasur momente që jeni ndjerë në rrezik, apo në siklet gjatë bashkëpunimit? 

73. Çfarë mbrojtje konkrete ju ka ofruar policia apo prokuroria gjatë procesit të hetimit? 
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Në pjesën më të madhe, (7 nga 10) të intervistuarit vlerësojnë pozitivisht sjelljen e policisë 
dhe të prokurorisë ndaj tyre dhe familjarëve të tyre. Njëri prej tre rasteve shprehet kështu: 

Keq. Të paktën të prokurorit dhe të prokurores sepse isha tani shpejt dhe më trajtoi 
skandal: unë shkova të pyesja për ato që nevojiteshin dokumentat, telefoni, kur ajo doli 
jashtë direkt e tha: “Ika se kam një takim”.
Pyetjeve “A ju kanë informuar për rezultatet e hetimit?” dhe “Sa ka zgjatur hetimi 
(nga fillimi deri në gjykimin e trafikantëve?” i kanë dhënë përgjigje 9 prej individëve të 
intervistuar që kanë bashkëpunuar. Të gjithë të intervistuarit, me përjashtim të 1 flasin 
për peridha të papërcaktuara e të gjata hetimi. Përgjigjet tregojnë se informimi i viktimës 
nuk është i rregullt apo i detyrueshëm. Tabela më poshtë jep përgjigjet e dy pyetjeve për 
secilin nga të intervistuarit bashkëpunues. 
 

R Informacioni për rezultatet e hetimit Kohëzgjatja e hetimit 

1 Çështja filloi nga e para Afërsisht një vit

2 Po Ka gati një vit dhe akoma është në vazhdim

3 Po, më ka informuar prokurorja ime, dhe kam ikur 
2 - 3 herë që më kanë marrë në pyetje

Ka filluar... ka goxha, që atë ditë… dhe tani ka 
marrë dënimin.

4 Pak a shumë, kur janë kapur, se si po vazhdon… 
afat nuk ka për gjyqin

Po bëhen gati dy vite… një vit e ca.

5 Po, xxxx polici më tepër, edhe prokurori Një vit po njëherë, sa kam qenë aty brenda…

6 Po, na kanë informuar, kemi pas juristin në qendër, 
kemi bërë tema të ndryshme gjatë kohës, për 
trafikimin.

Për dënimin nuk di gjë, sepse unë kur bëra 
atë të fundit që hapa facebook-un bashkë me 
policinë, më thanë se do flisnin me shefen… 
(menaxheren e strehëzës): “Për çdo gjë do të 
të informojë ajo”. Ajo tha që “do të ikësh nga 
qendra këtu, në një qendër tjetër”, do të jetë e 
mbyllur. Nëse s’do jetë e mbyllur nuk mund të 
largohesha, sepse është rrezik.

7 Sapo policia njofton qendrën, ato më njoftojnë 
direkt.

Hetimi vazhdon.

8 Po Nuk është mbyllur akoma si çështje.

9 Po vinin letrat, pak a shumë e dija S’e di, s’ka mbaruar akoma

10 Absolutisht asnjë informacion. Unë nuk e di nëse 
ato janë dënuar

Ka 1 vit që vazhdon hetimi dhe nuk e di a ka 
mbaruar.
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Për 3 nga 9 të intervistuarit bashkëpunues, hetimi i trafikantëve e ka penguar mirëqenien 
dhe riintegrimin. 

•	 Seancat gjyqësore dhe dënimet ndaj trafikantit / trafikantëve 
 
Nga 9 të intervistuarit bashkëpunues që janë përgjigjur kësaj pyetje, 6 nuk janë lajmëruar 
për seancat gjyqësore ndaj trafikantit. 3 të tjerët janë lajmëruar dhe përgjigjen: 1. Vetëm 
në çastin kur ka qenë e nevojshme për të qenë atje, vetëm një herë kam qenë. 2. Po, për 
çfarëdo lloj gjëje më kanë lajmëruar. 3. Deri tani, po. Por tani nuk e di ç’ka ndodhur se ajo 
prokurorja nuk është aty. 

Nga 6, vetëm 1 ka qenë i/e pranishme kur është dhënë dënimi. Nga pesë, për dy arsyeja 
është se nuk është dhënë ende dënimi, ndërsa për një: “Nuk dua t’ja di fare se çfarë 
dënimi i kanë dhënë”. 
Në tre raste është dhënë dënim nga Gjykata për trafikantët dhe të intervistuarit në dy 
raste shprehen se nuk e dinë saktë: “Më duket se ka qenë për 7 vite, dhe është bërë për 
5, një gjë e tillë”. “Nga 7 deri në 15 vjet... Nuk e di saktë… Prokurori tha që nuk më pëlqen 
ky dënim është e pakët, kërkon më tepër” ndërsa në një rast, i intervistuari di që nuk ka 
vuajtur dënim: “I kanë marrë pasaportën, i kanë futur gjobë dhe nuk ndejti asnjë ditë në 
polici. I futën gjobë 200 mijë lek dhe i pagoi nëna”. 

Informacion për bashkëpunimin nga VT jobashkëpunuese

Vetëm tre nga 10 rastet që nuk kanë bashkëpunuar nuk kanë dashur asnjëherë që të 
bashkëpunojnë74. Arsyet e dhëna janë: “Sepse nuk më ka dhunuar, nuk më ka sharë as 
nuk më ka nxjerrë për të punuar, se ai është sjellë shumë mirë me mua. Ai s’më ka bërë 
asgjë”, “Kisha frikë se nesër pasnesër do të hakmerrej me ndonjë gjë ndaj familjes”, “Jo 
nuk doja te dukesha si spiuni i grupit”. Në dy raste, ata/ato kanë bërë dhe kanë tërhequr 
denoncimin: në të dy rastet ka qenë presioni i familjes për ta bërë këtë.75 
 
Pyetjes “A keni dashur ju apo familjarët tuaj të përfshiheni në gjetjen dhe kapjen e 
trafikantit dhe përse?” i janë përgjigjur vetëm 7 nga 10 të intervistuar nga viktimat e 
trafikimit jobashkëpunues. Të gjithë (7) me përjashtim të një (1) kanë thënë që nuk kanë 
dashur. I intervistuari që ka dashur është përgjigjur: “Familja nuk ka dashur, por unë me 
gjithë qejf, se e meritonte”. 

Pyetjes “A ju kanë përfshirë ju ose familjarët tuaj në gjetjen dhe kapjen e trafikantit, 
kush ju ka përfshirë dhe si e çfarë keni bërë konkretisht?” i janë përgjigjur gjashtë nga të 
intervistuarit jobashkëpunues, nga të cilët pesë kanë thënë “Jo”, ndërsa një ka thënë: 

74. Viktimat e trafikimit jobashkëpunuese janë pyetur: “A ka patur momente kur keni dashur të bashkëpunoni/ kallzoni 
trafikantët? Kur dhe si?”.

75. “Çfarë ju ka bërë të ndryshoni mendje/ të mos i kallzoni/ të mos bashkëpunoni?” 
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“Po, më kanë marrë dhe më kanë pyetur, nëse është ky apo një tjetër”. 

Pyetjes “Nëse nuk jeni përfshirë në identifikimin dhe gjetjen e trafikantit, cila ka qenë 
arsyeja?”, i janë përgjigjur 6 nga viktimat jobashkëpunuese. Përgjigjet janë më poshtë: 

1. Policia e ka vëzhguar se çfarë punon edhe e kanë parë që punon në ndërtim, 2. Nuk 
kam denoncuar 3. Motra dhe fakti që isha shtatzanë, 4. Sepse i kam rënë mbrapa shumë 
shpejt. 5 Mbarova dënimin tim dhe thashë: “Më mirë mos t’i futem kësaj gjëje, se në mos 
në një anë, në një anë tjetër do dalë. Gjyqi vetëm keq është. Lekë duan të paguash”. Këtu 
në Shqipëri e dimë shumë mirë se si është. 6. Nuk doja të përfshiheshin familjarët. 

•	 Ndryshimi i opinionit lidhur me bashkëpunimin 

Pyetjes “A jeni penduar, a keni ndryshuar mendim lidhur me bashkëpunimin dhe pse?” 
viktimat e trafikimit jobashkëpunuese i janë përgjigjur në mënyrë inkurajuese: tre nga 
10 kanë ndryshuar mendim, dy prej tyre duke detajuar: “E kam zgjatur shumë me të” 
dhe: “Jam penduar se ai më rrihte dhe më dhunonte”. Arsye e qëndrueshme për të mos 
ndryshuar mendim është lidhja familjare: “Jo, se ashtu e kisha punën, e kisha djalë halle”. 
Megjithatë në dy raste (nga 10) viktimat e trafikimit bashkëpunuese kanë ndryshuar 
mendim për bashkëpunimin, janë penduar që kanë bashkëpunuar: 

“Nuk mund të them që jam penduar, por ngaqë ndonjëherë nuk të ndihmon policia dhe nuk 
të jep atë që do: të të japë të paktën sadopak ndihmë. Pendohet njeriu se thotë: “Pse e 
bëra, ndërkohë që unë kam një jetë në rrezik gjatë gjithë kohës kur të dal jashtë?”. Edhe 
policia thjesht ka marrë një deklaratë të punës së vet ose një ngritje në detyrë”.

“Po, nuk kam siguri kur të dal nga këtu! Them më mirë mos ta kisha bërë se do të ishte 
më ndryshe”.

•	 Si duhet të ishte ndryshe procesi i hetimit dhe dënimit të trafikantëve 

Nga viktimat bashkëpunuese të pyetura se si duhet të ishte ndryshe procesi i hetimit 
dhe dënimit të trafikantëve, vetëm 1 është shprehur se procesi duhet të jetë siç është. 
9 të tjerët janë shprehur se: trafikantët duhet të marrin dënimin që meritojnë; dënim sa 
më të rëndë; policia të jetë e kujdesshme dhe të dëgjojë këshillat e viktimave kur kërkon 
bashkëpunëtorë në hetim; mbrojtja të mos mjaftohet vetëm me dërgimin nëpër qendra; 
procesi i hetimit dhe dënimit të jetë sa më i shpejtë; viktima të jetë e lirë të bëjë një jetë 
nomale; viktima të mos përballet me trafikantin gjatë hetimit.

Punonjësit e policisë u pyetën edhe në lidhje me rekomandimet që ata kishin qoftë për 
përmirësimin e procesit të hetimit ashtu edhe për mundësinë e nxitjes së bashkëpunimit 
të viktimave të mundshme të trafikimit me organet e drejtësisë penale. Tre nga punonjësit 
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e policisë të intervistuar shohin si mjaft të nevojshme pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të 
prokurorëve në drejtimin e hetimit sesa thjesht delegimin e detyrave prej tyre tek oficerët 
e policisë gjyqësore. 

Gjithashtu ata identifikojnë edhe problematikën që haset për shkak të transferimeve të 
shpeshta të punonjësve të policisë të Seksionit për Trafiqet e Paligjshme si dhe mungesën 
e një punonjësi të dedikuar për hetimin e veprave penale të trafikimit të personave apo 
shfrytëzimit të prostitucionit. 

Pothuajse të gjithë punonjësit e policisë rekomandojmë përmirësimin e infrastrukturës, 
kushtet dhe mjetet me të cilat ata punojnë si dhe rritjen e bashkëpunimit dhe shkëmbimin 
e informacionit me strukturat e Departamentit për Kufirin dhe Migracionin si dhe me ato 
të policimit në komunitet si domosdoshmëri për marrjen e informacionit në lidhje me 
personat, që shfrytëzojnë apo trafikojnë persona. Veç bashkëpunimit ndërinstitucional 
brenda vendit rekomandohet edhe nevoja për shkëmbimin e informacionit me vendet e 
destinacionit në lidhje me viktimat e trafikimit shqiptare të identifikuara atje. 
Për parandalimin e trafikimit dhe të shfrytëzimit të prostitucionit njëri prej punonjësve 
të policisë rekomandon edhe ndërmarrjen e masave për sensibilizimin e komunitetit në 
lidhje me dukurinë. 

Me qëllim njohjen dhe zbatimin e ndryshimeve në legjislacionin penal procedural si 
dhe për hartimin e saktë të akteve procedurale, rekomandohet kryerja e trajnimeve të 
specialistëve që ndjekin drejtimin e trafikimit të personave jo vetëm nga ana penale por 
edhe sociale. 

Të gjithë prokurorët e intervistuar shprehën mendimin se gjatë marrjes së kallëzimit dhe 
deklarimit krahas prokurorit, oficerit të policisë gjyqësore duhet të jetë i pranishëm edhe 
një psikolog dhe një përfaqësues i qendrave përkatëse mbrojtëse, për t’i dhënë viktimës 
ndihmën dhe mbështetjen e nevojshme që në hapin e parë të kontaktit me organet e 
ndjekjes penale. Nevoja e psikologëve profesionistë si pjesë organike e prokurorisë u 
theksua nga të gjithë të intervistuarit. Krahas kësaj, përmirësimi i infrastrukturës, krijimi 
i kushteve të përshtatshme për marrjen e kallëzimit dhe deklarimit do të ndihmonin 
pozitivisht në procesin e bashkëpunimit me këto organe. 
Një nga prokurorët lidhur me çështjen e ushtrimit të prostitucionit dhe shfrytëzimit të 
prostitucionit, për sa i takon diskutimit në lidhje me personat që akuzohen dhe ata që 
shfrytëzohen, pohoi se këto dy vepra nuk mund të ecin paralelisht, duke lënë të kuptohej 
se nuk mund të kishte dy subjekte aktive për të njëjtën vepër penale. Pasi sipas opinionit 
të tij,“...atë o duhet ta trajtosh si të dëmtuar, ose do ta trajtosh si autor të veprës penale”. 
Ndërsa një prokuror tjetër i këtyre çështjeve pohon se në këto çështje mjafton zbatimi 
i drejtpërdrejtë i konventave pasi “Kodi ka ca dispozita të vjetra, që nuk janë më në 
harmoni me konventat ku ne bëjmë pjesë, ose disa dispozita të formuluara në një kohë që 
nuk gjejnë më zbatim, që duhen riformuluar”.
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Lidhur me zbatueshmërinë e dispozitave ligjore penale në praktikë, prokurorët ishin të 
mendimit se është i nevojshëm interpretimi ligjor nga Gjykata e Lartë. Gjithashtu, do 
ishte e nevojshme “... një formulim i saktë dhe i mirë i Kodit Penal pasi dispozitat lidhur 
me këto vepra penale janë shpesh të komplikuara në mënyrën se si janë shprehur dhe 
vështirësojnë punën e përditshme të profesionistëve të fushës”.
“... personat që iniciojnë amendimet e Kodit dhe ata që i miratojnë nuk vijnë nga praktika 
dhe as nuk marrin mendime nga praktika. Po të merrnin mendime nga praktika, gjërat nuk 
do ishin kështu si janë. Nuk kemi pse t’i lëmë në çdo rast mundësi për interpretim ligjit, 
se po le mundësi për interpretim, lë mundësi edhe për abuzim, korrupsion e për gjithçka 
tjetër”.

Gjithashtu, një problematikë tjetër e hasur ishte ajo lidhur me nenin 113/2 të Kodit Penal 
ku njëri prej prokurorëve ngriti shqetësimin e vështirësive që kjo dispozitë ngre në praktikë 
në provueshmërinë e faktit, për shkak të së drejtës së klientit për të mos kallëzuar për 
faktet që ka dijeni në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Penale, neni 156.

Për sa i takon pjesës së sekuestrimit të pronave një prej prokurorëve të intervistuar u 
shpreh se në rastin e sekuestrimit dhe më pas konfiskimit, duhet të veprohet në kalimin 
e tyre në favor të shtetit dhe pastaj shteti t’ia kalojë të dëmtuarve. 
“Siç është në vendet perëndimore, që për personin që kryen një vepër penale nuk paguan 
shteti për burgun por vetë i dënuari, duke ia konfiskuar në të mirë të shtetit të gjitha pronat. 
Në mënyrë që buxheti i shtetit të mos derdhë fonde për burgjet, por ato të sigurohen nga 
konfiskimet e pronave të të dënuarve për këto vepra penale. Po funksionoi kjo që vjelja 
e përfitimeve procedurale dhe konfiskimet të jenë tituj ekzekutiv, pra merret prona nga 
shteti, besoj se do të kemi arritur një gjë të mirë”. 
Për sa i takon sfidave me të cilat ndeshet sot prokuroria, më e shpeshta ndër të intervistuarit 
nga prokuroria ishte performanca e dobët e oficerëve të policisë gjyqësore në përgatitjen 
e materialeve procedurale për regjistrimin e një vepre në prokurori. Ata ngritën si nevojë 
çështjen e promovimit të oficerëve që kanë edukimin e duhur policor dhe të përgjithshëm 
për të kryer funksionet e oficerit të policisë gjyqësore, si dhe të promovohen oficerët me 
eksperiencë të gjatë në sistemin e karrierës për t’u zëvendësuar me kadetë të rinj nga 
Shkolla e Formimit Policor. Përveç performancës së OPGJ-ve, duhet të përmirësohet 
edhe infrastruktura për sa i takon mjeteve, që ndihmojnë në mbledhjen e provave, qoftë 
të ndjekjes, etj. pasi infrastruktura e dobët ndikon negativisht në hetimin qoftë edhe të 
provimit të thënieve të të dëmtuarave apo familjarëve të tyre. 
Një problem tjetër i ngritur ishte arresti në flagrancë. Kjo metodë e ndjekur shpesh nga 
oficerët e policisë për të dhënë rezultatin prish ndërkohë hetimin. Është e nevojshme që në 
të tilla çështje të kryhen hetime të thelluara me metoda speciale të hetimit, me ndjekje, me 
vëzhgim, dhe oficerët e policisë mos të mjaftohen vetëm me përgjimin telefonik, por duhet 
të përdorin edhe metoda të tjera si përgjimin ambiental apo depërtimin. 

•	 Informacioni dhe mbështetja e duhur gjatë proçesit të bashkëpunimit
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Lidhur me informacionin apo mbështetjen e nevojshme që viktimat duhet të kenë mbi 
dhe gjatë procesit të bashkëpunimit, të intervistuarit viktima të trafikimit janë shprehur76: 
	Duhet këshillim, një psikolog përpara denoncimit, që të mësojë viktimën si të 

sillet e si të flasë, të kuptojë traumat që viktima ka pasur dhe ta ndihmojë të 
vendosë se çfarë është më e mirë për të bërë; 

	Policia duhet të ndërhyjë shpejt në mbrojtje të viktimës kur ka kërcënime;
	Policia duhet të pyesë më shumë për rrethanat dhe të mos të nxitojë të gjejë 

fajtorin tek viktima;
	Policia duhet të jetë më njerëzore ndaj viktimave dhe njerëzve në përgjithësi; 
	Policia duhet të informojë viktimën se ka të drejtë të denoncojë, jo se e ka 

detyrim dhe për këtë ka mbështetjen e policisë; 
	Duhet të jetë një profesionist i zoti, që i njeh ligjet dhe të shoqërojë viktimën 

nëpër gjykata;
	Familja duhet ta kuptojë dhe ta mbështesë viktimën; 
	Viktimës i duhet dhënë ndihmë financiare dhe punësim;
	Viktima duhet të mbështetet nga shteti dhe jo vetëm nga qendrat; 
	Viktimës i duhet dhënë informacion për gjithë procesin, sa zgjat, a do të ketë 

kërcënime dhe si do të mbrohet nga kërcënimet;
	Viktimës i duhet dhënë informacion se çfarë po ndodh me trafikantin, a është 

futur brenda apo jo; 
	Viktimës i duhen persona, që të mos e gjykojnë për atë që i ka ndodhur;
	Viktimës i duhet dhënë qetësi dhe siguri; 
	Në rastet kur ka rrezik shumë të lartë, viktima duhet të futet në programe të 

mbrojtjes së dëshimtarit, t’i ndërrohet emri e të shkojë të jetojë në një vend tjetër; 
	Viktimat nuk duhet të kthehen me detyrim në familjet e tyre.

Në dhënien e informacionit në fillim të studimit, ofruesit e shërbimit për viktimat e 
trafikimit kanë dhënë këto rekomandime për rritjen e bashkëpunimit të viktimave në 
hetimin dhe dënimin e trafikantëve: 

•	 Të promovohen proceset e suksesshme të rasteve të mëparshme, që të shërbejnë 
si një praktikë dhe model i mirë për të inkurajuar rastet në vazhdim;

•	 Të sensibilizohen dhe ndërgjegjësohen viktimat për të drejtat dhe dëmshpërblimin;
•	 Të merren masa më të mira dhe më të shpejta sigurie për jetën e viktimave;
•	  Të shmanget dekonspirimi i procesit të hetimit, koha e gjatë e hetimeve, 

ballafaqimet e shpeshta me shfrytëzuesin në seanca gjyqësore, dhe zgjatja në 
disa seanca e procesit;

•	 Të mbështetet viktima edhe pas denoncimit;
•	 Të aplikohet futja në programin e mbrojtjes së dëshmitarëve;
•	 T’u jepet viktimave një paketë e veçantë dhe plotë ndihme për punësim, asistencë 

shëndetësore, shkollim etj… edhe kur janë në familje;

•	 A duhen nxitur viktimat e tjera të bashkëpunojnë? 

76. Të dy grupet, bashkëpunuese ose jobashkëpunuese janë pyetur: Çfarë informacioni i duhet një viktime mbi procesin e 
bashkëpunimit? Çfarë mbështetje i duhet një viktime të trafikimit gjatë procesit të bashkëpunimit? 
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Një pjesë e madhe e të intervistuarve viktima të trafikimit (18) mendojnë se viktimat 
duhen nxitur të bashkëpunojnë: Të gjithë bashkëpunuesit, shprehen se duhen nxitur. 2 
kanë këtë koment lidhur me nevojën për reflektim dhe vullnetin e lirë: “Nga njëra anë, po. 
Thjesht t’i tregosh cila është e mirë dhe cila është e keqe, që ta bësh të reflektojë”, “Nëse 
ajo e do, mund të bashkëpunojë vetë, nëse jo, nuk duhet”. 8 nga 10 jobashkëpunuesit 
thonë që duhen nxitur, ndërsa 2 thonë që nuk duhen nxitur. Një prej atyre, që thonë se nuk 
duhen nxitur, shprehet: 

“Jo, sepse personi që ka shkuar aty e di vetë, nëse do të denoncojë ose jo. Unë konkretisht 
vajta për të tërhequr denoncimin që kishin bërë prindërit e mi, kur unë isha zhdukur. Kur 
unë u gjeta, polici tha që “le të vijë goca që ta shikojmë ne dhe të vini të firmosni letrat 
dhe merreni vajzën në shtëpi”. Unë u ktheva në shtëpi me synimin që të mos tregoja 
asgjë se e kisha mbyllur këtë muhabet. Kur nxjerrin mamin dhe babin jashtë, polici më 
thotë që “përpara se të firmosësh letrat, duhet të më thuash se ku ke qenë gjatë kohës 
që je larguar nga shtëpia”. Unë e gënjeva. I thashë që isha e mërzitur me të shtëpisë 
dhe kam ndenjur tek një shoqja e ime. “Nuk ka mundësi - më thoshte mua - por trego 
të vërtetën”. Më ka mbajtur 1 orë aty, jam ndjerë në siklet derisa i tregova të vërtetën. 
Erdhi psikologu pastaj dhe tha”Vazhdo, tregoje prapë nga e para”. M’u duk më shumë 
sikur po më impononin që të denoncoja. Në fund më tha: “Nëse ti do që t’i denoncosh, 
denoncoji. Nëse ti do që kjo histori të mbyllet këtu, mos i denonco”. Unë thashë: “Nuk dua 
ti denoncoj. Këto gjëra më kanë ndodhur por nuk dua të bëj denoncim”. Ai më tha: “Si ka 
mundësi që nuk do t’i denoncosh, pastaj ti je minorene dhe nuk ke të drejtë të vendosësh”. 
Edhe filluan duke bërë denoncimin. Me të gjitha fjalët, që kisha thënë unë. Pastaj edhe 
psikologu ishte mashkull dhe nga njëra anë dukeshin sikur talleshin me mua, sikur kishin 
qejf t’i dëgjonin ato gjëra, që më kishin ndodhur mua. Nuk jam ndjerë fare… nuk them të 
isha ndjerë komode, por të paktën edhe aq keq nuk duhet të ndihesh, se unë jam ndjerë 
shumë keq me ata persona”.
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vii. reKomaNDime:

Për përmirësimin dhe plotësimin e legjislacionit të brendshëm.
•	 Të legjitimohen viktimat e trafikimit si palë në proces. Të parashikohet në nenin 59 të 

K.Pr.P., neni 110/a dhe neni 128/b.

•	 Të prezantohet në legjislacionin tonë penal procedural dispozita për dhënien e një 
ndihmese viktimës, në mënyrë të veçantë apo për identifikimin e saj, pasi rregullimi i 
vetëm është në kuadër të PSV-ve. 

•	 Lidhur me rrethanat rënduese, Raporti i GRETA-s konstaton se një nga rrethanat 
rënduese të parashikuara në nenin 24 paragrafi (a) të Konventës së KE-së “vepra 
penale e kryer me dashje ose nga pakujdesia flagrante ka rrezikuar jetën e viktimës” 
nuk është parashikuar shprehimisht as në nenet e trafikimit as nw nenin 50 të KP ku 
listohen rrethanat rënduese për krimet në përgjithësi (shih nenin 24 të Konventës së 
KE dhe paragrafin 156 të Raportit të GRETA-s). Për këtë qëllim sugjerojmë, që kjo 
rrethanë rënduese të shtohet si pikë më vete në nenin 50 të KP, për të mos e rënduar 
më tepër përmbajtjen e nenit për trafikimin.

•	 Duhet ndryshuar KP ose shtuar një nen për përjashtimin nga përgjegjësia penale të 
viktimave të trafikimit për veprime të paligjshme, të cilat ato mund t’i kenë kryer si 
gjatë shfrytëzimit të tyre si viktima trafikimi. Neni 307 i KP, paragrafi i parë, i ngarkon 
me përgjegjësi penale personat që refuzojnë për t’iu përgjigjur pyetjeve rreth dijenisë 
për kryerjen e një vepre penale. Edhe në paragrafin e tretë të këtij neni nuk del qartë 
se cilat janë arsyet e ligjshme që e përjashtojnë një person nga kërkesa për të dhënë 
informacion, dhe/apo për të dëshmuar. Për të zgjidhur këtë situatë, sugjerojmë që në 
nenin 307 të shtohet një paragraf ku të listohen arsyet e ligjshme për përjashtimin nga 
përgjegjësia penale të personave që kanë dijeni për veprën penale, duke e shprehur 
më vete edhe rastin kur personi është viktimë e trafikimit apo viktimë e krimit në 
përgjithësi (këtu mund të përfshihen të gjitha ato vepra që ndiqen kryesisht). (Raporti 
i GRETA-s - paragrafi 162, 163, 164, 165 dhe rekomandimi nr. 24 referuar nenit 26 të 
Konventës së KE-së “Dispozita e Mosdënimit”);

•	 Duhet rishikuar KP edhe për vepra të tjera penale siç është rasti i pornografisë me 
të mitur dhe krimet kibernetike, si vepra të lidhura ngushtë me trafikimin e qenieve 
njerëzore (studimi i UNICEF);

•	 Duhet të ndërmerret nisma ligjore për ndryshimin e nenit 6/2 të K.P. dhe riformulimin 
e nenit 7 të K.Pr.P., nën këndvështrimin e nenit 4 të Protokollit të 7, të Konventës 
Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut sipas të cilit: 
“Askush nuk mund të ndiqet ose të dënohet penalisht, nga juridiksionet e të njëjtit 
shtet për një vepër, për të cilën ai më parë ka qenë deklaruar i pafajshëm ose dënuar 
me një vendim gjyqësor përfundimtar...” (Rekomandimet e GJ.K.R. - Raporti i ZKKK 
maj 2009);
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•	 Duhen rishikuar dhe qartësuar edhe dispozitat për penalizimin e shfrytëzimit për 
punë. Nga raporti i GRETA-s ngrihet shqetësimi për faktin se në praktikën shqiptare 
nuk ka asnjë rast kur një subjekt (person fizik apo juridik) të jetë proceduar apo 
dënuar penalisht për raste të shfrytëzimit për punë.
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Formati i intervistës me viktimat bashkëpunuese

1. Seksioni i historisë së trafikimit dhe situatës aktuale në përgjithësi 
1. A mund të përshkruash me fjalët e tua historinë e trafikimit? 

(Duhet parë, kur ka ndodhur, në ç’moshë, si ka qenë situata familjare, cila ka qenë mënyra e 
rekrutimit, cila ka qenë lëvizja, mënyra e shfrytëzimit, koha e shfrytëzimit, mënyra e mbajtjes 
në kontroll).

2. Kur e kuptove që ishe viktime e trafikimit dhe si? 
(A e ka kuptuar vetë apo ia kanë thënë të tjerët dhe kush të tjerë). 

3. A mund të përshkruash si shpëtove nga trafikimi? 
(Përpjekjet që ka bërë për t’u larguar, kush e ka ndihmuar të dalë nga shfrytëzimi dhe si). 

4. A mund të përshkruash se si ishte dëmtuar jeta jote nga trafikimi? 
5. A mund të më thuash se kush mendon që është fajtor për trafikimin/ shfrytëzimin? 
6. A mund të përshkruash si është jeta jote tani? 

(Kush po të ndihmon, dhe si/ çfarë ndihme po merr, çfarë nevojash e vështirësish ke tani). 
2. Seksioni i identifikimit si viktime trafikimi 

Kujt personave ua ke përshkruar/ treguar historinë e trafikimit, kur, dhe në ç’rrethana? 
Për secilin tregim: 

1. Koha;
2. Ambienti;
3. Vullneti - donte vetë apo ia kërkuan;
4. Kujt - familjarë, shoke, shoqe, autoritete apo organizata, kufi, polici, prokurori, 

gjykatë;
5. Pritjet / qëllimi i viktimës për secilin tregim;
6. Reagimet e të tjerëve ndaj viktimës për secilin tregim; 
7. Ndjesitë e vetë viktimës ndaj tregimit;
8. Plotësia e tregimit - ua ka treguar pjesërisht apo plotësisht dhe cilat kanë qenë 

arsyet; 
9. Çfarë ndihme ka kërkuar kur ka treguar historinë; 
10. Çfarë ndihme ka marrë nga personat, të cilëve ua ka treguar; 
11. Si mendon se është përdorur historia që ka treguar? 

Kush e ka përcaktuar se jeni viktimë e trafikimit dhe në ç’mënyrë e ka përcaktuar? 
(Intervistat që i janë bërë, kur, kush, ku, në cilin vend dhe ambient). 

A e ka vënë kush në diskutim / kundërshtuar njeri faktin që ju jeni viktimë dhe si? 
3. Seksioni i identifikimit dhe hetimit të trafikantit 

Kujt ia keni treguar identitetin e trafikantit/ shfrytezuesit dhe si? 
(Me radhë: emra, vende - ambiente, kohë nga policia, prokuroria, gjykata, organizatat e 
ndihmës). 

A keni dashur t’i tregoni policisë, prokurorisë emrin dhe vendndodhjen e trafikantit dhe 
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pse (pse po ose jo)? 
A iu kanë thënë ndonjëherë që nëse nuk bashkepunoni, rrezikoni të dënoheni ju vetë? 
Mund të pershkruani? 
A keni kërkuar ju ose familjarët tuaj kapjen dhe dënimin e trafikantit? 
A keni firmosur ju apo familjaret tuaj dokumenta ku pershkruhej ajo që informonit mbi 
trafikantin/ trafikantët? 
A keni dashur ju apo familjarët tuaj të përfshiheni në gjetjen dhe kapjen e trafikantit dhe 
përse?
A ju kanë përfshirë ju ose familjaret tuaj në gjetjen dhe kapjen e trafikantit, kush ju ka 
përfshire dhe si - çfarë keni bërë konkretisht? 
A mendoni se përfshirja juaj në identifikimin dhe gjetjen e trafikantit ka qenë e 
domosdoshme? Çfarë do të ndodhte nëse ju nuk do të ishit përfshirë? 
Nëse jeni përfshirë në gjetjen dhe kapjen e trafikantit, a ka pasur momente që keni ndjerë 
rrezik, apo siklet gjatë bashkëpunimit? A mund t’i pershkruani? 
A ju kanë informuar për të drejta për mbrojtje të veçantë si bashkëpunëtor/e i/e drejtësisë? 
Çfarë mbrojtje konkrete iu ka ofruar policia apo prokuroria gjatë procesit të hetimit? 
A ka patur momente në të cilat jeni trajtuar si fajtor, si kriminel dhe nga kush, si - a mund 
të përshkruani? 
A keni patur kontakt me trafikantin gjatë periudhës së hetimit dhe a iu kanë kërcënuar 
apo dhunuar ju apo të afërmit tuaj? 
Si e vlerësoni sjelljen e policisë dhe prokurorisë ndaj jush dhe familjarëve tuaj gjatë 
hetimit /si ju kanë trajtuar? 
Nëse i mitur/ e mitur, a keni patur ju gjithnjë praninë e prindit apo të një psikologu në 
kontaktet me policinë, prokurorinë? 
Si iu ka mbështetur organizata gjatë procesit të identifikimit dhe gjetjes së trafikantit/ 
trafikantëve dhe si? 
A ju kanë informuar për rezultatet e hetimit? 
Sa kohë ka zgjatur hetimi (nga fillimi deri në gjykimin e trafikantëve)? 
A e ka ndihmuar apo penguar mirëqenien, rehabilitimin, riintegrimin dhe sigurinë tuaj 
hetimi i trafikantëve dhe si konkretisht? 

4. Seksioni i dënimit të trafikantit 
A iu kanë lajmëruar për seancat gjyqësore ndaj trafikantit? 
A keni qenë ju të pranishëm në seanca gjyqësore? 
A keni qenë ju të pranishëm kur është dhënë dënimi? 
A keni mundur të flisni në seancë gjyqësore kur është dhënë dënimi? 
A keni dijeni nëse trafikanti e ka marrë dënimin apo jo dhe kush iu ka informuar? 
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Çfarë dënimi ka marrë trafikanti? 
A e ka ndihmuar apo penguar mirëqenien, rehabilitimin, riintegrimin dhe sigurinë tuaj 
denimi/ mosdënimi i trafikantëve dhe si konkretisht? 

5. Seksioni i opinioneve dhe rekomandimeve për bashkëpunimin 
A jeni penduar, a keni ndryshuar mendim për bashkëpunimin dhe pse? 
Si duhet të ishte ndryshe procesi i hetimit dhe dënimit të trafikantëve? 
Çfarë informacioni i duhet një viktime të trafikimit mbi procesin e bashkëpunimit?
Çfarë mbështetje i duhet një viktime të trafikimit gjatë procesit të bashkëpunimit? 
A duhen nxitur të tjerët (viktimat e tjera) të bashkëpunojnë dhe si?
intervistë për jobashkëpunuesit

1. Seksioni i historisë së trafikimit dhe situatës aktuale në përgjithësi (e njëjte 
(I) me bashkëpunuesit)

7. A mund të përshkruash me fjalët e tua historinë e trafikimit? 
(Kur ka ndodhur, në ç’moshë, si ka qenë situata familjare, cila ka qenë mënyra e rekrutimit, 
cila ka qenë lëvizja, mënyra e shfrytëzimit, koha e shfrytëzimit, mënyra e mbajtjes në 
kontroll).

8. Kur e kuptove që ishe viktimë e trafikimit dhe si? 
(A e ka kuptuar vetë apo ia kanë thënë të tjerët dhe kush të tjerë). 
9. A mund të përshkruash si shpëtove nga trafikimi? 
(Tentativat që ka bërë për t’u larguar, kush e ka ndihmuar të dalë nga shfrytëzimi dhe si). 

10. A mund të përshkruash se si ishte dëmtuar jeta jote nga trafikimi? 
11. A mund të më thuash se kush mendon se është fajtor për trafikimin/ shfrytëzimin? 
12. A mund të përshkruash si është jeta jote tani? 
(Kush po të ndihmon, dhe si/ çfarë ndihme po merr, çfarë nevojash vështirësish ka tani). 

2. Seksioni i identifikimit si viktimë trafikimi (e njëjtë (I) me bashkëpunuesit) 
Kujt personave ua ke përshkruar/ treguar historinë e trafikimit, kur, dhe në ç’rrethana? 
Per secilin tregim: 
12. Koha;
13. Ambienti;
14.         Vullneti - donte vetë apo ia kërkuan;
15. Kujt - familjarë, shokë, shoqe, autoritete, organizata, kufi, polici, prokurori, 

gjykatë;
16. Pritjet/ qëllimi i viktimës për secilin tregim;
17. Reagimet e të tjerëve ndaj viktimës për secilin tregim; 
18. Ndjesitë e vetë viktimës ndaj tregimit;
19. Plotësia e tregimit - ua ka treguar pjesërisht apo plotësisht dhe cilat qenë arsyet; 
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20. Çfarë ndihme ka kërkuar kur ka treguar historinë; 
21. Çfarë ndihme ka marrë nga personat, të cilëve ua ka treguar; 
22. Si mendon se është përdorur historia që ka treguar? 

Kush e ka përcaktuar se jeni viktimë e trafikimit dhe në ç’mënyrë e ka përcaktuar? 
(Intervistat që i janë bërë, kur, kush, ku, në cilin vend e ambient). 

A e ka vënë kush në diskutim / kundërshtuar njeri faktin që ju jeni viktime dhe si? 
3. Seksioni i identifikimit dhe hetimit të trafikantit (ato qe jane shenuar me I - 

Identike me bashkëpunuesit, RN - relativisht ndryshe nga bashkëpunuesit).
(N/SH) A ka patur momente kur keni dashur të bashkëpunoni/ kallzoni trafikantët? Kur 
dhe si?
(N/SH) Çfarë iu ka bërë të ndryshoni mendje/ të mos i kallzoni/ të bashkëpunoni? 
(I) Kujt ia keni treguar identitetin e trafikantit/ shfrytëzuesit dhe si? 
(Me radhë: emra, vende - ambiente, kohë tek policia apo organizatat e ndihmës). 

(I) A keni dashur t’i tregoni policisë, prokurorisë emrin dhe vendndodhjen e trafikantit 
dhe pse (pse po ose jo)? 
(I) A iu kanë thënë ndonjëherë që nëse nuk bashkëpunoni/kallzoni rrezikoni të 
dënoheni ju vetë? Mund të përshkruani? 
(RN) A keni kërkuar ju ose familjarët tuaj kapjen dhe dënimin e trafikantit dhe në 
ç’rrethana? 
(I) A keni firmosur ju apo familjarët tuaj dokumenta ku përshkruhej ajo që informonit 
mbi trafikantin/ trafikantët? 
(I) A keni dashur ju apo familjaret tuaj të përfshiheni në gjetjen dhe kapjen e 
trafikantit dhe përse?
(I) A ju kanë përfshirë ju ose familjaret tuaj në gjetjen dhe kapjen e trafikantit, kush 
ju ka përfshirë dhe si - çfarë keni bërë konkretisht? 
(RN) Nëse nuk jeni përfshirë në identifikimin dhe gjetjen e trafikantit kush ka qenë arsyeja? 
(I) A ju kane informuar për të drejta për mbrojtje të veçantë si bashkëpunëtor/e i/e 
drejtësisë? 
(N/Sh) A kanë ndryshuar qëndrim ndaj jush kur nuk keni pranuar të bashkëpunoni? A 
mund ta përshkruani ndryshimin? 
(N/SH) A ju kanë dënuar juve vetë për shkak se nuk keni pranuar të bashkëpunoni dhe 
çfarë dënimi ju kanë dhënë? 
(NSH) A ju trajtojnë ju ndryshe nga ata/ ato që kanë kallzuar trafikantët, shfrytëzuesit, 
kush ju trajton ndryshe dhe si ndryshe? 
(N/SH) A e ka ndihmuar apo penguar mirëqenien, rehabilitimin, riintegrimin dhe sigurinë 
tuaj moskallzimi i trafikantëve dhe si konkretisht? 
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(N/SH) A keni patur më kontakte me trafikantët/ shfrytëzuesit apo të afërmit e tyre (qoftë 
edhe rastësore) dhe cili ka qenë reagimi prej tyre?
(N/SH) A keni dijeni se ku ndodhet trafikanti/ shfrytëzuesi? 
(N/SH) A keni frikë prej tij/saj, dhe çfare frike keni? 
( N/Sh) Nëse nuk keni frikë, pse nuk keni frikë? 

4. Seksioni i dënimit të trafikantit 
(N/Sh) A keni dijeni nëse trafikanti ka marrë ndonjë dënim (edhe për vepra të tjera) dhe 
çfarë dënimi ka marrë? 
(I) A e ka ndihmuar apo penguar mirëqenien, rehabilitimin, riintegrimin dhe sigurinë 
tuaj dënimi/mosdënimi i trafikantëve dhe si konkretisht? 

5. Seksioni i opinioneve dhe rekomandimeve për bashkëpunimin 
(N/Sh) A jeni penduar, a keni ndryshuar mendim lidhur me bashkëpunimin dhe pse? 
(N/Sh) Çfarë informacioni i duhet një viktime të trafikimit mbi procesin e bashkëpunimit/ 
që të bashkëpunojë?
(N/SH) Çfarë mbështetje i duhet një viktime të trafikimit që të bashkëpunojë? 
(N/SH) A duhen nxitur viktimat e trafikimit të bashkëpunojnë dhe si? 

Intervistë për policinë e trafiqeve 
I. Seksioni I historisë së trafikimit dhe situatës aktuale në përgjithësi 
1. Si vijnë zakonisht viktimat e trafikimit në kontakt me ju dhe a ka ndonjë gjë që 
mund të bëhet që të vijnë më shumë në kontakt me ju dhe të marrin mbrojtjen tuaj? 
2. A mund të përshkruash historitë e trafikimit të VT/VMT, me të cilat keni rënë në 
kontakt? (duhet parë, kur ka ndodhur, në ç’moshë, si ka qenë situata familjare, cila ka 
qenë mënyra e rekrutimit, cila ka qenë lëvizja, mënyra e shfrytëzimit, koha e shfrytëzimit, 
mënyra e mbajtjes në kontroll).

3. Kush kanë qenë elementet kryesore të historisë/ indikatorët që kanë çuar në 
këtë përcaktim?
4. A e keni bërë ju të vetëdijshme personin që është i trafikuar apo ka qenë e 
vetëdijshme vetë dhe si? 
5. Si ka shpëtuar VT/VMT nga trafikanti/shfrytëzuesi? (A ka tentuar edhe më parë 
ta bëjë këtë gjë?). 
6. Cilat janë dëmtimet që i ka shkaktuar VT/VMT trafikimi? (Ato që ju keni mundur 
të identifikoni).
7. Kë fajëson VT/VMT për trafikimin/shfrytëzimin e saj/tij?
8. Kë keni fajësuar ju për trafikimin? 
9. A ka patur ndryshime mes fajësimit tuaj dhe vetë viktimës? 
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10. A keni dijeni për jetën e viktimës aktualisht/ çfare po bën, ku është, dhe pse po 
apo pse jo? 
11. A mund të përshkruani se çfarë ka ndryshuar në jetën e VT/VMT pas kontaktit me 
policinë? 

II. Seksioni I identifikimit si VT
Me sa jeni në dijeni, cilëve personave para jush i ka përshkruar/treguar VT/VMT historinë 
e trafikimit/ shfrytëzimit, kur, dhe në ç’rrethana?
Për secilin tregim:
23. Koha;

24. Ambienti;

25. Vullneti - donte vetë apo ia kërkuan;

26. Kujt familjarë, shokë, shoqe, autoritete, organizata, kufi, polici, prokurori, gjykatë;

27. Pritjet/ qëllimi i viktimës për secilin tregim;

28. Reagimet e të tjerëve ndaj viktimës për secilin tregim; 

29. Ndjesitë e punonjësit të policisë ndaj tregimit;

30. Plotësia e tregimit - ua ka treguar pjesërisht apo plotësisht dhe cilat kanë qenë 
arsyet; 

31. Çfarë ndihme ka kërkuar kur ka treguar historinë; 

32. Çfarë ndihme ka marrë nga personat, të cilëve ua ka treguar; 

33. Si mendon se është përdorur historia që ka treguar? 

Kush e ka përcaktuar statusin e VT/VMT që keni kontaktuar dhe ne ç’mënyrë e ka 
përcaktuar? 
(Intervistat që i janë bërë, kur, kush, ku, në cilin vend e ambjent). 

A e ka vënë kush (sidomos ju/ policia, prokuroria, SH.S.SH. E çdo palë tjeter) në diskutim 
/ kundërshtuar statusin e një VT/VMT dhe për çfarë arsyeje? 

III. Seksioni i identifikimit dhe hetimit të trafikantit
Kush janë partnerët tuaj në procesin e identifikimit dhe kapjes së trafikantëve? 
A tregojnë VT/VMT identitetin e trafikantit/shfrytëzuesit dhe si? (a është policia e para 
apo dikusht tjetër) (me radhë: emra, vende - ambiente, kohë nga policia, prokuroria, 
gjykata, organizatat e ndihmës). 

A ka ndryshime të bashkëpunimit nga një lloj shfrytëzimi në tjetrin (p.sh. shfrytëzimi 
seksual me bashkëpunues se lypja). 

A janë VT/VMT bashkëpunuese që në kontaktin e parë me ju? Nëse jo apo po, a mund të 
rendisni arsyet pse ndodh kjo?
Në ç’raport janë viktimat që kallzojnë me ato që nuk kallzojnë/ (në kuptimin e numrave). 
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Çfarë ndodh nëse VT/VMT nuk dëshiron të kallzojë?
Nga rastet që ju keni kontaktuar (hetuar) deri tani si është raporti: ka më shumë familjarë 
që kallzojnë për trafikimin/ shfrytëzimin e fëmijëve/ bashkëshorteve të tyre apo janë vetë 
VT që vijnë për të kërkuar ndihmë dhe kallëzuar në polici?
A ka patur raste që VT kanë ndryshuar kallzimet/deklarimin e dhënë në polici? 
A mund të rendisni arsyet pse personat tërhiqen nga kallëzimi i bërë në polici? (koha e 
hetimit, kërcënime ndaj saj apo familjarëve, arsye të tjera, etj)
A ka patur raste që ju vetë keni marrë kërcënime nga trafikanti, familjarët e tij gjatë 
procesit të hetimit? 
Si keni trajtuar ju vetë viktimat dhe te aferimit e tij/saj? 
Sa çështje keni nisur kryesisht dhe sa çështje me kallzim? 
Si në ç’mënyrë përfshihen viktimat dhe familjarët në hetimin dhe kapjen e trafikantëve (a 
u vihen përgjues, a lihen akoma tek trafikanti dhe observohen?) 
A keni kontaktuar VT/VMT gjatë procesit të hetimit për ta informuar në lidhje me ecurinë 
e hetimit?
Sa kohë ka zgjatur hetimi (minimalisht, maksimalisht)?
Çfarë mbrojtje i keni dhënë viktimës gjatë procesit të hetimit? 
Si kanë ndikuar fazat e hetimit në mirëqenien, rehabilitimin, riintegrimin dhe sigurinë e 
VT/VMT?
 IV. Seksioni i dënimit të trafikantit 
A e keni njoftuar VT/VMT për seancat gjyqësore ndaj trafikantit/shfrytëzuesit? Si pse? 
A janë VT/VMT të pranishme gjatë gjykimit të trafikantit/ shfrytëzuesit?
A keni qenë ju vetë të pranishëm gjatë gjykimit? 
A është njoftuar VT/VMT në lidhje me masën e dënimit që i është dhënë trafikantit/ 
shfrytëzuesit?
A jeni njoftuar ju vetë në lidhje me masën e dënimit të dhënë për çështje që i keni nisur ju? 
Sa mendoni se ka ndikuar dënimi ose mosdënimi i trafikantëve/ shfrytëzuesve në 
mirëqenien, rehabilitimin, riintegrimin dhe sigurinë e VT/VMT? A mund të tregoni se si 
konkretisht ka ndikuar?
Sa ka ndikuar dënimi/ mosdënimi në punën tuaj si polici? 

v. Seksioni i opinioneve dhe rekomandimeve për bashkëpunimin
A ka pasur raste që jeni penduar për një kallëzim të marrë (që ju e keni bindur VT/VMT të 
japë kallëzim për veprën penale të ndodhur)?
Si mund të organizohej ndryshe një process hetimor ndaj një trafikanti/ shfrytëzuesi?
A keni ju vetë informacion të plotë në lidhje me programin e mbrojtjes së dëshmitarëve 
dhe mënyrës se si një viktimë mund të futet në këtë program? (nëse e ka, a ia ofron VT/
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VMT këtë informacion, kur ia jep atë). 
Çfarë informacioni i jepni një VT/VMT për procesin e bashkëpunimit?
Çfarë mbështetje i jepni ju vetë viktimave gjatë procesit të hetimit dhe bashkëpunimit? 
A mendoni se më shumë VMT duhen nxitur që të bashkëpunojnë me policinë dhe si mund 
të nxiten ata?
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