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Akronimet
BH

Bosnja dhe Hercegovina

KEGJFDG

Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit kundër
Grave

KPP

Kodi i Procedurës Penale

KLDHS

Konflikt Lidhur me Dhunën Seksuale

DHF

Dhuna në Familje

BE

Bashkimi Evropian

DHBGJ

Dhuna me bazë gjinore

QeK

Qeveria e Kosovës
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Trafikimi me qenie njerëzore

OMK

Oda e Mjekëve të Kosovës

KGJK

Këshilli Gjyqësor i Kosovës

KPK

Këshilli Prokurorial i Kosovës

RRGK

Rrjeti i Grave të Kosovës

MPMS

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

MF

Ministria e Financave

MD

Ministria e Drejtësisë

OPDAT

Zyra e Programit për Ndihmë, Trajnim dhe Zhvillim Prokurorial Jashtë
Vendit

OSBE

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë

PSV

Procedurat Standarde të Veprimit

SHBA

Shtetet e Bashkuara të Amerikës

MV

Mbrojtësit e Viktimave
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I.

Përmbledhje Ekzekutive

Që nga muaji maj i vitit 2017 Kosova ka një program shtetëror funksional të dedikuar për
kompensim të viktimave të krimit. Ky raport ka për qëllim që të ofrojë një analizë të programit
me qëllim të adresimit të hershëm të problemeve që mund të ekzistojnë brenda ligjit,
procedurave të kompensimit dhe procedurave të komisionit. Në veçanti, raporti ka për synim që
të analizojë nëse procedurat e kompensimit paraqesin vështirësi specifike për viktimat e dhunës
në familje dhe atyre të trafikimit me qenie njerëzore. Raporti paraqet një rishikim të kornizave
ligjore vendore dhe ndërkombëtare lidhur me kompensimin e viktimave të krimit. Ky raport
gjithashtu paraqet edhe një analizë të ligjit aktual të Kosovës në lidhje me kompensimin e
viktimave, së bashku me proceduat dhe kushtet e tij.
Raporti gjithashtu paraqet një analizë të gjendjes së Dhunës në Familje dhe Trafikimit me Qenie
Njerëzore në Kosovë duke qenë se këto janë dy fenomene që ndikojnë më së shumti tek
kategoritë e personave më të ndjeshëm në Kosovë, siç janë gratë dhe fëmijët. Ky raport
identifikon disa mangësi dhe probleme në ligjin për kompensim të viktimave, si dhe procedurat
dhe vetë komisionin. Një vlerë e shtuar i këtij raporti është identifikimi që i bënë këtyre
mangësive në një fazë shumë të hershme të ligjit për kompensim, si dhe rekomandimet konkrete
që ofrohen për përmirësim. Këto janë të rëndësishme pasi që ky komision, në mënyrë ideale,
duhet të shndërrohet në një mekanizëm të përhershëm.
Një ndër mangësitë kryesore të identifikuara ndërlidhet me shpërndarjen e pamjaftueshme të
informatave mbi ligjin dhe ngritjen së pamjaftueshme së vetëdijes së qytetarëve për ekzistencën e
programit të kompensimit. Kjo shtrirje e pamjaftueshme mund të shpije drejt mos shfrytëzimit të
vet programit. Problem tjetër paraqesin kapacitetet e kufizuara të zyrtarëve dhe institucioneve
relevante si dhe mungesa e ngritjes së kapaciteteve të tyre deri tash. Familjarizimi i paktë i
profesionistëve me ligjin dhe procesin e kompensimit mund të shpije drejt përçimit të
informacionit jo të saktë dhe të pjesshëm tek parashtruesit e kërkesave. Gjithashtu ekzistojnë
edhe dispozita të paqarta në lidhje me të drejtën e aplikimit të fëmijëve që kanë përjetuar dhunën
në familje në mënyrë indirekte. Janë identifikuar gjithashtu edhe vështirësi në mbledhjen e
dokumenteve të nevojshme nga ana e parashtruesve të kërkesave, veçanërisht në marrjen e
faturave për shpenzime funerale dhe shpenzime mjekësore. Një vështirësi tjetër procedurale e
identifikuar ndërlidhet me aplikimet nga ana e të mbijetuarve të Dhunës në Familje, përfshirë
kushtin ligjor për të cilin të mbijetuarit i takon e drejta për kompensim vetëm pasi që kryesi i
veprës së dhunës në familje të jetë shpallur fajtor në procedurat penale me një dënim burgimi
5

minimal prej një viti. Kjo gjë ndodh rrallëherë në Kosovë, pasi që kryesit e veprës së dhunës në
familje rrallë mund të ndodh të dënohen me burgim minimal prej një viti. Përveç kësaj, mungesa
e një përkufizimi unik të dhunës në familje në Kodin Penal të Kosovës bën që aktakuzat e
ngritura ndaj veprave të dhunës në familje pothuajse nuk ekzistojnë fare. Një çështje tjetër e
identifikuar ka të bëjë me financimin e programeve. Deri në muajin dhjetor të vitit 2017 nuk ka
pasur mjete të qëndrueshme për të mbështetur financimin e programit. Sipas legjislacionit të
Kosovës, financimi i programit duhet të vijë nga dënimet e gjyqtarëve dhe taksave të nxjerra
kundër autorëve të krimeve të vrasjes, trafikimit të personave, përdhunimit, abuzimit seksual të
fëmijëve dhe gjithashtu veprave penale që përfshihen në përkufizimin e dhunës në familje sipas
Ligjit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje.
Janë identifikuar gjithashtu edhe disa çështje të tjera, përfshirë mungesën e një baze të
digjitalizuar të të dhënave për nevojat e sekretariatit dhe komisionit, formulimi i vjetërsuar i
Kodit të Procedurës Penale si dhe qasja e pamjaftueshme me në qendër viktimën nga ana e
Komisionit Kosovar për Kompensimin e Viktimave.
Raporti përfundon me një sërë rekomandimesh në lidhje me mënyrë ne adresimit të problemeve
të identifikuara më poshtë me qëllim të ofrimit të ndihmës ndaj procesit të Kosovës në formimin
e një programi funksional për kompensimin e viktimave. Këto rekomandime konkrete u
drejtohen institucioneve specifike, donatorëve dhe akterëve tjerë relevantë në implementimin e
ligjit.

II. a) Hyrje
Përgjegjësia e shtetit për kompensimin e viktimave1 të krimit është përgjegjësi e njohur në
mbarë botën. Rëndësia e kompensimit të viktimave ngrihet si argument për mirëqenien sociale të
qytetarëve dhe për këtë arsye konsiderohet se është përgjegjësi e shtetit që të ofrojë siguri dhe
garanci për qytetarët e vet. Në rast se nuk arrin t’i mbrojë qytetarët nga krimet e dhunshme,
atëherë shteti duhet të ofrojë kompensim për ata që janë të prekur nga krimet të cilat nuk kanë
mund të parandalohet me anë të mekanizmave shtetërore. Kompensimi i viktimave ndryshon
nga dëmshpërblimi, pasi i referohet pagesave që qeveria i bën viktimës së një krimi, në vend të

1

Duke iu referuar personave që kanë pësuar nga krimet e dhunshme, përdoren shpesh termat "viktimë" dhe
"të mbijetuar". Në këtë raport termi "viktimë" i referohet personave që kanë pësuar një nga krimet e
mëposhtme: vrasje, trafikim personash, përdhunim, abuzim seksual të fëmijëve dhe dhunë në familje. Shumë
nga viktimat e konsiderojnë veten si të mbijetuar dhe shpesh referimi i tyre si të mbijetuar nuk e zbeh veprën e
personit në fjalë. Megjithatë, raporti përdor termin "viktimë" në përputhje me terminologjinë aktuale ligjore të
përdorur në Kosovë që ofron të drejta specifike për viktimat.
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pagesave nga kryesi i veprës ndaj viktimës.2 Shumica e vendeve perëndimore kanë themeluar
programet e tyre për kompensim të viktimave qysh në vitet 1960’ta. Për shembull Shtetet e
Bashkuara të Amerikës (SHBA) miratuan në vitin 1965 legjislacionin e parë për ofrimin e
kompensimit, kur shteti i Kalifornisë ratifikoi programin e tij të parë për ofrimin e ndihmës
financiare për viktimat e krimit.3 Gradualisht, brenda 30 viteve të gjitha shtetet e SHBA-së kishin
një program të ngjashëm për kompensimin e viktimave.4 Një model i ngjashëm është ndjekur
gjatë viteve 1960’ta edhe nga Britania e Madhe, Irlanda e Veriut, Kanadaja, Zelanda e Re dhe
Australia,5 duke miratuar legjislacionin për kompensimin e viktimave të krimit.
Në anën tjetër, Bashkimi Evropian (BE) ka disa mekanizma dhe korniza ligjore të cilat
garantojnë të drejtën e viktimave të krimit për kompensim, të cilat gjithashtu janë të rishikuara në
bazë të “Kornizës Ndërkombëtare Ligjore” që është pjesë e këtij raporti. Secili shtet anëtar duhet
të zhvillojë një sistem për kompensimin e viktimave të krimit dhe ka reciprocitet të kompensimit
në mesin e shteteve të ndryshme anëtare.6 Ndryshe, vendet e Ballkanit kanë filluar të ndjekin
hapat e homologëve të tyre ndërkombëtarë edhe pse me një ritëm më të ngadalshëm. Për
shembull, në vitin 2004 Shqipëria ka ratifikuar Konventën Evropiane për kompensimin e
viktimave të krimeve.7 Republika e Kroacisë edhe pse është një Shtet Anëtar i BE-së, e ka
finalizuar aktin për kompensimin e viktimave në vitin 2011.8 Në Maqedoni nuk ekziston ndonjë
program apo fond shtetëror për kompensimin e viktimave të krimit në përgjithësi, por ekziston
një vetëm për kompensimin e viktimave të trafikimit me qenie njerëzore, që janë raste minore.9

2

Ibid.
Greer, Desmond S., A transatlantic Perspective on the Compensation of Crime Victims in the United States,
Journal of Criminal Law and Criminology, Volume 85, Issue 2, 1994, at:
scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6815&context=jclc
4
Ibid.
5
Galaway and Rutman, Victim Compensation: An Analysis of Substantive Issues, Social Service Review, Vol 48,
No. 1, 1974
6
Faqja elektronike e Komisionit Evropian, "Drejtësi: Ndërtimi i Zonës Evropiane të Drejtësisë, "Kompensimi",
qasja në faqen elektronike më 20.12.2017, në:
ec.europa.eu/justice/criminal/victims/compensation/index_en.htm
7
Republika e Shqipërisë, Njoftimi për Ratifikimin e Konventës Evropiane për Kompensimin e Viktimave të
Krimeve të Dhunës, 2005, në:
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=3210
52&SecMode=1&DocId=817110&Usage=2
8
Kuvendi i Republikës së Kroacisë, Të drejtat e viktimave në pajtim me aktin për kompensimin e viktimave, GZ
80/08 dhe 27/11, 2011, në:
https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Iz%20pravosudnog%20sustava/podrška%20žrtvama%2
0i%20svjedocima/Brochure%20The%20victims'%20rights%20pursuant%20to%20the%20crime%20victims%20c
ompensation%20act.pdf
9
Shoqata për Emancipimin, Solidaritetin dhe Barazinë e Grave, Raporti i Vëzhgimit të CEDAW, 2015, në:
www.esem.org.mk/pdf/Voved/Monitoring%20na%20chovekovi%20prava/Izveshtai%20vo%20senka/CEDAW/F
ollow%20up%20Report%20on%20CEDAW%202015%20-%20ESE.pdf
3
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Serbisë gjithashtu i mungon një ligj specifik për kompensimin e viktimave të krimit.10 Ndërsa
Mali i Zi ka një ligj për kompensimin e viktimave të krimit, ka një klauzolë të rezervuar e cila
potencon se ligji nuk do të hyjë në fuqi deri sa Mali i Zi të bëhet shtet anëtar i BE-së.11
Megjithatë, e përbashkëta e të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor është se asnjëri prej tyre
nuk ka një program funksional të kompensimit të viktimave, me një buxhet të caktuar dhe një
komision ekzistues për kompensim. Ligjërisht, Kosova qëndron si një përjashtim nga ky rregull.
Megjithatë, edhe Kosova përballet me sfida të konsiderueshme në zbatimin legjislacionit.
Ligji gjithashtu është iniciuar si rezultat i kushteve të BE-së për Kosovën. Për shembull, Raporti i
Progresit i vitit 2014 ishte fokusuar në viktimat e trafikimit dhe kishte potencuar se Kosova ka
nevojë të fokusohet në të drejtën e viktimave për kompensim. Në veçanti, Procesi i Dialogut për
Stabilizim-Asociim mes BE-së dhe Kosovës, ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës (QeK) të ë një
ligj për kompensimin e viktimave të krimit.12 Rrjedhimisht që nga vitit 2015 Kosova e ka
themeluar një program për kompensim të viktimave të krimit. Themeli i këtij programi është
bazuar në Kodin e Procedurës Penale të vitit 2012, i cili parasheh krijimin e nj fondi të veçantë
për kompensimin e viktimave të krimit.13 Më tej, duke qenë se dispozita e Kodit të Procedurës
Penale në lidhje me fondin e veçantë për kompensimin e viktimave të krimit nuk është
funksionalizuar, Qeveria e Kosovës (QeK) ka përpiluar Ligjin e Kosovës Nr. 05/L-036 për
Kompensimin e Viktimave të Krimit, i cili u miratua në vitin 2015. Ky ligj rregullon të drejtën e
kompensimit financiar të viktimave të veprave të dhunshme penale dhe të vartësve të tyre.14
Sipas këtij ligji veprat e dhunshme të cilat hyjnë në kategorinë e veprave të kompensueshme sipas
këtij Ligji janë: vrasja, trafikimi me njerëz, dhunimi, keqpërdorimi seksual i fëmijëve si dhe
dhuna në familje sipas Ligjit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje. Sipas këtij Ligji është
themeluar edhe Komisioni për Kompensimin e Vikamave të Krimit në vitin 2015.15 Megjithatë,
ai është bërë funksional vetëm në muajin maj të vitit 2017 dhe është filluar punën zyrtarisht më
10

Komisioni Evropian, Dokumenti i Komisionit i Stafit Punues, Serbia 2016, Raport, 2016, at:
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_serbia.pdf
11
Departamenti i Shtetit Amerikan, Zyra për Monitorim dhe Luftim të Trafikimit me Qenie Njerëzore , Mali i Zi
2017, at: https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2017/271246.htm
12
Komisioni Evropian, Komisioni Sektorial për Drejtësi, Liri dhe Siguri, Procesi i Marrëveshjes për StabilizimAsociim i BE-së, Bruksel, Janar 2015, në:
eeas.europa.eu/archives/delegations/kosovo/documents/press_corner/2015/20150223_final_sapd_jls_follow
-up_actions.pdf
13
Kuvendi i Republikës së Kosovës, Kodi i Procedurës Penale, 2013, në:
https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Criminal%20Procedure%20Code.pdf
14

Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji Nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit, 2015, në:
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/05-L-036%20a.pdf
15
Ibid. Neni 23
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22 maj 2017. Që nga muaji dhjetor 2017, Komisioni ka ofruar kompensim vetëm për një person.
Deri më tani nuk është bërë asnjë analizë e hollësishme e programit dhe zbatimit të tij. Për më
tepër, duke pasur parasysh specifikat dhe ndjeshmërinë e rasteve të dhunës në familje dhe rasteve
të trafikimit të qenieve njerëzore, ky raport ka për qëllim të analizojë faktin nëse programi aktual
ka pengesa dhe probleme veçanërisht ndaj këtyre viktimave. Më tej, raporti shikon të gjithë
programin dhe jep rekomandime në përputhje me rrethanat.
Në veçanti ky Raport fokusohet në a) Identifikimin e përgjithshëm të mangësive të programit
aktual për kompensim të viktimave në Kosovë; b) Identifikimin e mangësive specifike që mund
të ndikojnë në viktimat e dhunës në familje dhe viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore; c)
Analizimin e përputhshmërisë në mes të programit të kompensimit në Kosovë dhe legjislacionit
kombëtar, të BE-së dhe atij ndërkombëtar për sa i përket dhunës në familje dhe d) Rishikimin e
zbatimit të programit nga institucionet përkatëse deri më tani, përfshirë komisionin për
kompensimin e viktimave, mbrojtësit e viktimave, gjykatësit dhe prokurorët.
II. b)

Metodologjia

Raporti është kryer në bazë të hulumtimit të kryer në zyrë, me anë të analizave ligjore dhe
intervistave me akterët kryesorë në Kosovë të cilët merren me çështjet e viktimave të krimit.
Raporti përfshinë një shqyrtim të kornizave ligjore ndërkombëtare dhe rajonale, analiza ligjore,
aplikimin e tyre në kontekstin kosovar si dhe një sërë intervistash gjysmë të strukturuara me
akterët kryesorë. Analiza ligjore ka shqyrtuar legjislacionin ndërkombëtar dhe atë vendor për të
parë nëse programi i Kosovës është në përputhshmëri me konventat, ligjet si dhe politikat
ndërkombëtare mbi Dhunën në Familje dhe Trafikimin e Qenieve Njerëzore. Intervistat me
akterët kryesorë janë kryer gjatë muajve tetor, nëntor dhe dhjetor të vitit 2017.16 Rekomandimet
për veprime konkrete për akterët përkatës janë dhënë në kapitullin e fundit të këtij hulumtimi
duke identifikuar mënyrat për tejkalimin e vështirësive dhe problemeve e të cilat ballafaqohet
aktualisht programi për kompensimin e viktimave. Rekomandimet e ofruara në fund të raportit
kanë për qëllim përmirësimin e implementimit të ligjit të ri për kompensimin e viktimave si dhe
shmangies së vështirësive në lidhje me implementimin e tij në veçanti tek të mbijetuarit e Dhunës
në Familje dhe Trafikimit.

16

Të intervistuarit përfshinë disa anëtarë të Komisionit për Kompensim, Sekretariatin e Komisionit në kuadër
të Ministrisë së Drejtësisë, Mbrojtësit e Viktimave, Ambasadën e Shteteve të Bashkuara, Institucionin e
Avokatit të Popullit, etj.

9

III.

Korniza Ligjore Ndërkombëtare

Në nivelin global ekzistojnë disa konventa, korniza ligjore dhe direktiva ndërkombëtare të cilat
drejtojnë përgjegjësinë shtetërore për kompensimin e viktimave. Deklarata e Parimeve
Themelore të Drejtësisë për Viktimat e Krimit dhe Abuzimi të Pushtetit është dokumenti
themelor për kompensimin e viktimave të krimit. Deklarata kërkon zbatimin e politikave sociale,
arsimore, ekonomike dhe shëndetësore me qëllim të parandalimit të krimit, zvogëlimin e
viktimizimit dhe ofrimin e ndihmës ndaj viktimave.17 Deklarata më tej kërkon nga të gjitha
shtetet që në baza të rregullta të shqyrtojnë legjislacionin e tyre ekzistues, përfshirë edhe
kompensimin e viktimave, në bazë të rrethanave ndryshuese.18 Kjo deklaratë për më tepër
përcakton bazën për ofrimin e një kompensimi të tillë duke vërtetuar se është e nevojshme që të
miratohen legjislacionet ndërkombëtare dhe vendore me qëllim që të sigurohet një njohje dhe
respektim i të drejtave të viktimave të krimit.19 Kjo deklaratë gjithashtu përcakton se kur
kompensimi nuk është në dispozicion nga burime të tjera, siç mund të jetë kryesi i veprës penale,
atëherë shtetiështë përgjegjës që të ofrojë atë kompensim.20 Në atë rast, shteti duhet të ofrojë
kompensim për viktimën që ka përjetuar dëmtime të konsiderueshme mendore ose fizike. Në
rast që viktima ka vdekuar apo është paaftësuar nga krimi, ku kompenzim ofrohet për familjen
dhe/ose personat e varur të viktimës së drejtpërdrejtë.21 Kjo deklaratë gjithashtu inkurajon të
gjitha shtetet që të rrisin fondet nacionale për kompensimin e viktimave të krimit.22
Konventa Evropiane për Kompensimin e Viktimave të Krimeve të Dhunshme është hartuar në
vitin 1983 dhe ka qenë në fuqi qysh nga viti 1988. 23 Të nënshkruarit e kësaj konvente zotohen që
të mbulojnë të paktën: “humbjen e të ardhurave, shpenzimet mjekësore dhe spitalore, si dhe
shpenzimet e varrimit, ndërsa për sa i përket vartësve të viktimave, humbja e mirëmbajtjes”.24
Konventa aktualisht ka 17 nënshkrime dhe është e hapur për nënshkrime tjera në të ardhmen.25
Në vitin 2004, Këshilli i Evropës kishte miratuar Udhëzimin 2004/80/EC në lidhje me
kompensimin e viktimave të krimit i cili ishte i bazuar Konventën për Kompensimin e Viktimave
17

Ibid. Paragrafi 4a
Ibid. Paragrafi 4c
19
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, A/RES/40/34, Deklarata e Parimeve Themelore të
Drejtësisë për Viktimat e Krimit dhe Abuzimi të Pushtetit, Paragrafi 12, 1985, në:
www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm
20
Ibid. Paragrafi 12.
21
Ibid.
22
Ibid. Paragrafi 13
23
Këshilli i Evropës, Konventa Evropiane për Kompensimin e Viktimave të Krimeve të Dhunshme, Strasburg,
1983, at: https://rm.coe.int/1680079751
24
Ibid. Neni 4
25
Rrjeti Juridik Evropian për çështje civile dhe ekonomike, qasja në faqe elektronike më 4.12.2017, në:
http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_int_en.htm
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të Krimeve të Dhunshme.26 Udhëzimi pranon që shpeshherë viktimat e krimeve të dhunshme
nuk do të jenë në gjendje që të marrin kompensimin e tyre nga kryesit e veprës penale për arsye
të ndryshme, përfshirë edhe mungesën e fondeve të tyre dhe mjeteve për kompensimin e
viktimës, por edhe në rastet kur kryesit e veprës penale nuk mund të identifikohen.27 Udhëzimi
gjithashtu i referohet edhe krimeve ndërkombëtare siç janë terrorizmi28 dhe rastet ndër-kufitare.29
Sipas këtij Udhëzimi të gjitha shtetet anëtare duhet të sigurojnë shpërndarjen e duhur të
informacionit me qëllim që të informojnë të gjithë viktimat potenciale për mundësinë e
parashtrimit të kërkesave të tyre për kompensim.30
Kompensimi është i garantuar gjithashtu edhe me anë të mekanizmave tjerë ligjorë
ndërkombëtarë. Një ndër këta mekanizma është Konventa në parandalimin dhe luftimin e
dhunës kundër grave si dhe dhunës në familje e njohur si Konventa e Stambollit.31 Konventa e
Stambollit kërkon që të mbrohen gratë dhe vajzat nga të gjitha format e dhunës, të parandalojë
dhunën si dhe të persekutojë dhe eliminojë të gjithë dhunën në familje dhe format e tjera të
dhunës dhe të gjitha format e akteve të dhunës në veçanti kundër.32 Konventa gjithashtu
përcakton se viktimat e dhunës në familje duhet të kompensohen. Në veçanti, konventa
përcakton se Kompensimi i mjaftueshëm nga Shteti i jepet atyre që kanë pësuar dëme të rënda
trupore ose dëme ndaj shëndetit, në shkallën që dëmi nuk mbulohet nga burime të tjera, si për
shembull masa për autorët e veprave penale, sigurimin ose masa sociale ose shëndetësore të
financuara nga shteti. Kjo nuk pengon Palët që të kërkojnë dëmshpërblim për kompensimin e
dhënë nga autori i veprës penale, për sa kohë që i kushtohet rëndësia e duhur sigurisë së
viktimës.”33 Konventa e Stambollit pranon gjithashtu se sa gratë dhe vajzat janë më të ekspozuara
sesa burrat ndaj një rreziku më të lartë të dhunës gjinore, përfshirë edhe rrezikun nga dhuna në
familje.
Konventa më tej pranon se dhuna me bazë gjinore është një mekanizëm i cili i shtynë gratë në
nënshtrim dhe se gjithashtu është një nga shkeljet më të rëndësishme të të drejtave të njeriut që
pengon barazinë ndërmjet burrave dhe grave.34 Edhe pse nuk është e përmendur në mënyrë
26

Këshilli i Evropës, Udhëzimi 2004/80/EC në lidhje me kompensimin e viktimave të krimit, 2004, at: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0015:0018:en:PDF
27
Ibid. Neni 10
28
Ibid. Paragrafi 4
29
Ibid. Paragrafi 7
30
Ibid. Kapitulli 1, Neni 4
31
Këshilli i Evropës, Konventa për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje,
Stamboll, 2011, në: https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
32
Ibid. Neni 1.
33
Ibid Neni 30, Paragrafi 2.
34
Ibid. Hyrja
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eksplicite në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, Konventa e Stambollit është drejtpërdrejt e
aplikueshme në Kosovë. Kushtetuta thotë se parimet e Republikës së Kosovës duhet të kryhen
në “në respektimin e plotë të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të pranuara
ndërkombëtarisht, si dhe në mbrojtjen e të drejtave dhe në pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve
dhe pjesëtarëve të tyre.”35
Një mekanizëm tjetër ligjor, që rregullon në mënyrë specifike kompensimin për viktimat e
trafikimit është Direktiva e BE-së 2011/36 mbi parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenieve
njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave të saj.36 Direktiva kërkon parandalimin dhe luftimin e
trafikimit me qenie njerëzore si dhe mbrojtjen e të drejtave të viktimave të trafikimit.37 Në mesin
e të tjerëve direktiva i inkurajon shtetet anëtare që të sigurohen që viktimat e trafikimit kanë qasje
në kompensim.38 Direktiva gjithashtu thotë se “shtetet anëtare garantojnë se viktimat e trafikimit
të qenieve njerëzore kanë akses në skemat ekzistuese të kompensimit për viktimat e krimeve të
dhunshme me paramendim.”39 Shumica e dispozitave ligjore të përkufizuara në ligjin e Kosovës
janë në linjë me kornizën ndërkombëtare ligjore të analizuara më sipër.
Kapitulli në vijim analizon më në detaje programin e Kosovës për kompensimin e viktimave.
IV.

Programi për kompensimin e viktimave në Kosovë

Mundësia për kompensimin e viktimave të krimit në Kosovë nga ana e shtetit fillimisht është
ofruar me anë të dispozitës ligjore të hartuar në kohën e Misionit të Kombeve të Bashkua në
Kosovë. Rrjedhimisht, sipas Rregullores së UNMIK-ut 2001/4 mbi Ndalimin e Trafikimit me
Njerëz në Kosovë e cila u miratua në vitin 2001, Kosova duhet të krijojë një fond dëmshpërblimi
i cili do të krijohet në bazë të mjeteve nga konfiskimi i pasurisë nga krimi me qenie njerëzore si
dhe nga kontributet e donatorëve.40 Rrjedhimisht, është dashur të emërohet një Koordinator për
Ndihmë ndaj Viktimave, me qëllim të mbikëqyrjes së menaxhimit të fondit.41 Vetëm pas 11
viteve, në vitin 2012, QeK e ka hartuar dhe miratuar Kodin e ri të Procedurës Penale, i cili
përcakton bazën ligjore për programet për kompensim të viktimave. Kodi e përkufizon fondin
për kompensim të viktimave si “fond në të cilin depozitohen mjetet nga konfiskimi i dorëzanisë
35

Kuvendi i Republikës së Kosovës, Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 3.2, 2008, Prishtina
Parlamenti Evropian, Direktiva 2011/36/EU në parandalimin dhe luftimin e trafikimit me qenie njerëzore dhe
mbrojtjen e viktimave të saj, si dhe zëvendësimi i Vendimit të Kornizës së Këshillit 2002/629/JHA,
37
Ibid. Neni 4
38
Ibid. Neni 12.2
39
Ibid. Neni 17.
40
UNMIK, Rregullorja Nr. 2001/4 mbi ndalimin e trafikimit me njerëz në Kosovë, 2001, në:
www.unmikonline.org/regulations/2001/reg04-01.html
41
Neni 6 dhe 9 i Rregullores së UNMIK-ut 2001/04 mbi Ndalimin e Trafikimit m Njerëz në Kosovë.
36
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dhe pasurive tjera të autorizuara më ligj. Pagesat nga fondi për kompensim të viktimave përdoren
për kompensimin e viktimave të krimit, siç caktohet me ligj.”42 Për më tepër Kodi pohon se në
rastet kur gjykata nuk mund të urdhërojë kompensimin nga i pandehuri apo të pandehurit për
arsye të ndryshme,43 pala e dëmtuar ka të drejtë që të kërkojë nga gjykata që të dërgojë urdhrin
për kompensim te koordinatori i fondit për kompensimin e viktimave.44
Institucionet e Kosovës gjithashtu kanë hartuar një sërë dokumentesh të politikave për të rritur
implementimin për të përmirësuar zbatimin e obligimeve ligjore. Prandaj, Procedurat Standarde
të Veprimit (PSV) për Mbrojtjen dhe Ndihmën e Viktimave pranë Prokurorisë së Shtetit
gjithashtu forcojnë bazën për kompensimin e viktimave në Kosovë. PSV-të parashohin se në rast
se viktimat nuk mund të marrin kompensimin nga të pandehurit atëherë ata kanë mundësi që të
kërkojnë kompensim nga shteti.45 Për më tepër PSV e radhitë Direktivën Evropiane për
Kompensim të Viktimave të Krimeve të Dhunshme si një dokument relevant ndërkombëtar. 46
PSV gjithashtu përkufizon fondin për kompensimin e viktimave si një program i hartuar për t’i
asistuar viktimave me shpenzimet që dalin drejtpërdrejtë nga një krim i cili nuk mbulohet nga
ndonjë burim tjetër financiar.47 Procedurat operative gjithashtu përkufizojnë se një autoritet
përkatës është përgjegjës për të përcaktuar nëse kandidatët kanë të drejtë për kompensim
shtetëror ose jo.48 Edhe pse Kodi Penal dhe PSV janë finalizuar në vitin 2013, “Koordinatori për
Kompensimin e Viktimave” i përmendur në Kodin Penal, dhe “Autoriteti Përgjegjës” i
përmendur në PSSV nuk janë themeluar dhe as nuk janë bërë funksional. Tek në vitin 2015 me
miratimin e Ligjit 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit, Programi i Kosovës merr
hapa konkret për kompensimin e viktimave të krimit.49
Ligji i Kosovës Nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit rregullon të drejtën për
kompensim financiar për viktimat e krimeve të dhunshme si dhe vartësit e tyre. Ligji u miratua në
vitin 2015, duke radhitur krimet e dhunshme të cilat janë të kompensueshme me anë të fondit
42

Kuvendi i Republikës së Kosovës, Kodi i Procedurës Penale, Neni 19.1.26, 2013, në:
https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Criminal%20Procedure%20Code.pdf
43
Arsyet mund të jenë pamundësia për të paguar, mungesa e mjeteve, vdekja e të pandehurit, dhe mungesa e
juridiksionit një gjykate.
44
Kuvendi i Republikës së Kosovës, Kodi i Procedurës Penale, Neni 62.1.5, 2013, në:
https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Criminal%20Procedure%20Code.pdf
45
Zyra e Prokurorit të Shtetit, Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtjen e Viktimave dhe Zyrën për
Asistencë. Neni 2.1.5, 2013, në: www.pshks.net/repository/docs/No.1202.2013_Directive_on_SOP_FOR_THE_VPAO.pdf
46
Ibid. Neni 4.3.4
47
Ibid. Neni 32.1
48
Ibid. Neni 32.2
49
Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji Nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit, 2015, në:
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/05-L-036%20a.pdf
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për kompensim të viktimave. Krimet që do të mund të kompensohen përfshinë trafikimin me
qenie njerëzore, përdhunimin, abuzimin seksual të fëmijëve, vrasjen, dhe krimet e dhunës në
familje ashtu siç janë përkufizuar në Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje.50
Megjithatë, Komisioni për kompensimin e viktimave të krimit mund të shqyrtojë dhe vendosë
për kërkesat e pranuara nga personat të cilët pretendojnë se janë viktima të veprave tjera të nëse
mund të arsyetojnë kompensimin sipas këtij Ligji, në veçanti nëse viktima është viktimë e
ndjeshme.51 Lista e dëmeve që do të mund të kompensohen përfshinë: lëndimet të rënda fizike
apo dëmtimi i shëndetit, çrregullimet e rënda të shëndetit mendor, humbja e aftësisë për punë
dhe mbajtje, shpenzimet mjekësore dhe të hospitalizimit, shpenzimet e varrimit, dëmet për
pajisjet mjekësore të shkatërruara, dhe shpenzimet procedurale për parashtrimin e kërkesës për
kompensim.52 Ligji gjithashtu thekson që dëmtimi i shkaktuar nga vepra penale duhet të jetë i
natyrës së rëndë.”53
Në mënyrë që parashtruesit e kërkesve të ketë të drejtë në kompensim duhet të përmbushin disa
kushte formale dhe materiale. Të gjithë ata që kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesat e tilla duhet
të jenë shtetas apo banorë të përhershëm të Republikës së Kosovës, të jenë shtetas i cilitdo vend
me të cilin Kosova ka reciprocitet apo të jetë shtetas i një shteti anëtar të BE-së.54 Në anën tjetër
kushtet materiale gjithashtu përfshijnë: a) të jetë paraparë dënimi me minimum një vit burgim për
veprën e shkaktuar penale; b) vepra penale duhet të jetë kryer në territorin e Republikës së
Kosovës, c) të jetë raportuar dhe të jetë trajtuar si vepër penale, d) të ketë rezultuar në vdekjen e
viktimës, lëndim të rëndë trupor, dëmtim të rëndë të shëndetit fizik apo çrregullim të rëndë të
shëndetit mendor; dhe e) viktima e krimit të mos ketë mundësi të realizimit të kërkesës për
kompensim nga sigurimi shëndetësor apo burime tjera.55
Ligji e ndalon rreptësishtë kompensimin e dyfishtë. Fillimisht, neni 8 e radhitë pamundësinë për
të marrë kompensim nga burimet e tjera si kriter kyç për marrjen e kompensimit. E dyta, në
pajtim me nenin 10 të Ligjit për Kompensim të Viktimave parashtruesi i kërkesës është i obliguar
50

Ibid. Neni 6.1
Ibid. Neni 6.2
52
Ibid. Neni 12.1
53
Ibid. Neni 12.2. Sipas nenit 13 të këtij Ligji, . Lëndimet në vijim konsiderohen lëndime të rënda: 2.1. lëndimet
që zgjasin më shumë se gjashtë (6) javë, të cilat rezultojnë në paaftësi të plotë për punë ose paaftësi për t’i
kryer detyrat e përditshme; 2.2. lëndimet me pasoja të dukshme ose funksionale, afatgjate apo të përhershme;
2.3. lëndimet të cilat kanë qenë objektivisht kërcënuese për jetën. Në mënyrë të ngjashme, edhe në pajtim me
nenin 14, Çrregullimi do të konsiderohet i rëndë për qëllime të këtij Ligji nëse është paraqitur si pasojë e: 4.1.
kufizimit të lirisë, 4.2. abuzimit seksual; 4.3. shpërfytyrimit; 4.4. torturave të vazhdueshme; 4.5. lëndimeve
tjera fizike të cilat mund të kenë ndikim në gjendjen, sjelljen dhe personalitetin e viktimës së atij krimi.
54
Ibid. Neni 7.1
55
Ibid. Neni 8
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që të kërkojë fillimisht dëmshpërblim nga i pandehuri në pajtim me Kodin e Procedurës Penale.56
Nëse kompensimi nuk jepet për çfarëdo arsye, parashtruesi i kërkesës fiton të drejtën për të
parashtruar kërkesës nga fondi për kompensim.57 Nëse është dhënë kompensim i pjesshëm,
atëherë parashtruesi i kërkesës mund të aplikojë për pjesën tjetër që nuk është kompensuar. Për
më shumë, duhet të ekzistojë një vendim i plotfuqishëm nga proceduara paraprake penale para se
të jetë e mund të parashtrohet kërkesa për kompensim.58
Ekzistojnë disa përjashtime ndaj këtij rregulli të përgjithshëm të specifikuara në nenin 9. Disa
viktima mund të kenë qasje të menjëhershme në fundin për kompensim të viktimave nëse janë
fëmijë apo viktima të huaja të trafikimit. Në rastet kur viktima ndodh të jetë fëmijë ose viktimë e
huaj e trafikimit dhe kryerësi i veprës nuk është identifikuar për një periudhë prej tre muajsh nga
raportimi i veprës penale, viktima ka të drejtë të parashtrojë kërkesë edhe nëse nuk ka pasur një
vendim të gjykatës.59 Kushti për viktimat e huaja është që ata të bashkëpunojnë me autoritetet e
Kosovës gjatë hetimit të krimit.60
Ligji gjithashtu e përcakton bazën për krijimin e Komisionit për Kompensimin e Viktimave për
të vendosur në lidhje me kompensimin e viktimave të veprave penale dhe shqyrtimin e kërkesave
(më tej: Komisioni).61 Komisioni për kompensim të viktimave të krimit emërohet nga Qeveria e
Republikës së Kosovës me këtë përbërje: një gjyqtar i Gjykatës Supreme, si kryetar i Komisionit,
i propozuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës; një prokuror i Prokurorisë së shtetit, i propozuar
nga Këshilli Prokurorial; një anëtar i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i propozuar nga radhët
e anëtarëve të Komisionit përkatës për legjislacion; një përfaqësues i Ministrisë së Drejtësisë,
56

Gjithashtu Neni 30 i Procedurave Standarde të Veprimit për Ndihmë ndaj Viktimave, dëmshpërblimi në
procedurë penale mund të jepet në rastet kur “...kryesi i dhunës ka pranuar fajësinë apo është shpallur fajtor
për shkaktimin e dëmit material, fizik, emocional ndaj viktimës..... 2. Viktima në fazën e hershme të hetimit e
më së largu deri në 60 ditë nga ngritja e aktakuzës, mund të paraqes ‘Deklaratën mbi dëmin” .... 3. Mbrojtësit e
viktimave mund ta ndihmojnë viktimën në plotësimin dhe dorëzimin e një deklarate të tillë, e cila mund të
shërbejë edhe si kërkesë pasurore.” Gjithashtu sipas paragrafit 31 në anën tjetër dëmshpërblimi në procedurë
civile mund të jepet nëse viktimës nuk i jepet kompensim në procedurën penale, mbrojtësi i viktimave e
këshillon viktimën që ai/ajo mund të kërkojë kompensim në procedurë civile përmes ndihmës juridike, avokatit
privat apo vetë përfaqësimit.” Në dispozicion në linkun në vijim:
www.psh-ks.net/repository/docs/No.1202.2013_Directive_on_SOP_FOR_THE_VPAO.pdf
57
Neni 11 i ligjit thekson arsyet e pranueshme kur viktimat nuk mund të marrin dëmshpërblimin i pandehuri.
Ato përfshijnë rrethanat në vijim: “nëse personi ka qenë viktimë por dy (2) vjet kanë kaluar nga zbulimi i veprës
penale dhe nuk ka pasur ngritje të aktakuzës; nëse vërtetohet se personi ka qenë viktimë por i pandehuri në
çështjen përkatëse penale lirohet, pasi ka qenë personi i gabuar, ndërkaq kryesi i veprës mbetet i panjohur;
nëse gjykata ka konstatuar se i pandehuri në çështjen përkatëse penale nuk është penalisht i përgjegjshëm;
nëse i pandehuri në çështjen përkatëse penale ka vdekur; nëse përmbarimi në procedurë gjyqësore është bërë
i pamundur apo kur nga shkaqe tjera të parapara me legjislacionin në fuqi i njëjti nuk mund të zbatohet.
58
Ibid. Neni 32.3.1
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Ibid. Neni 9.1
60
Ibid. Neni 9.2
61
Ibid. Neni 3.1.10
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anëtar, i propozuar nga ministri i Drejtësisë; dy anëtarë ekspertë mjekësor të licencuar në fushën
e traumatologjisë dhe psikiatrisë, të propozuar nga Oda e Mjekëve të Kosovës; një përfaqësues
nga shoqëria civile, anëtar me përvojë në fushën e të drejtave të njeriut apo ofrimit të shërbimeve
për viktima, i propozuar nga organizatat e shoqërisë civile.62 Ministria e Drejtësisë (MD) do të
sigurojë mbështetjen administrative-teknike dhe logjistike për Komisionin.63 Përfundimisht, QeK
ka themeluar një program kompensimi që ka filluar shqyrtimin e kërkesave.

V.

Analizë të gjendjes në rastet e Dhunës në Familje dhe të Trafikimit të Qenieve
Njerëzore Në Kosovë

a) Dhuna në Familje
Dhuna në familje në Kosovë mbetet mjaft e përhapur por edhe e nënraportuar. Të dhënat
tregojnë se përderisa dhuna në familje është një problem i përgjithshëm për popullsinë, përfshirë
fëmijët dhe burrat, mbetet një formë specifike e Dhunës me Bazë Gjinore (DhBGj), gjë që në
mënyrë jo proporcionale ndikon kundrejt grave. Hulumtimet tregojnë se deri në 68% e grave në
Kosovë kanë fipërjetuar një formë të Dhunës në Familje gjatë jetës së tyre.64 Megjithatë, numri i
rasteve të raportuara në polici mbetet shumë më i ulët, duke treguar se rastet e Dhunës në
Familje nuk raportohen gjithmonë në polici. Në vitin 2017, për shembull, janë raportuan në
polici 1092 raste të Dhunës në Familje.65
Sido që të jetë, Kosova ka disa mekanizma ligjorë dhe institucionalë për parandalimin dhe
trajtimin e rasteve të dhunës në familje. E para dhe më kryesorja është Konventa për Eliminimin
e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas (KEGjFDG) është drejtpërdrejt e aplikueshme
edhe në Kosovë.66 KEGjFDG bën thirrje për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit
ndaj grave dhe vajzave, që përfshin gjithashtu heqjen e të gjitha formave të dhunës, duke
përfshirë edhe dhunën në familje.67 KEGjFDG themelon një Komision për Eliminimin e
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Ibid. Neni 23.
Ibid. Neni 27
64
Rrjeti i Grave të Kosovës, Mjaft më me arsyetime - Një analizë e qëndrimeve, incidencës dhe përgjigjes
institucionale ndaj dhunës në familje në Kosovë, 215, në linkun në vijim:
https://womensnetwork.org/documents/20151124105025622.pdf
65
Të dhënat e dërguara nga Policia e Kosovës, dhjetor 2017
66
Kuvendi i Republikës së Kosovës, Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 22, 2008, në linkun në vijim:
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Constitution1Kosovo.pdf
67
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, Konventa për Eliminimin e të gjitha formave të
diskriminimit kundër grave , 1979, e disponueshme:
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
63
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Diskriminimit ndaj Grave, e cili deri më tani ka ofruar disa rekomandime për mënyrën se si
KEGjFDG duhet të interpretohet.68 Rekomandimi 19 në mënyrë specifike lidhet me Dhunën e
Familje. Me anë të rekomandimit të përgjithshëm 19 mbi dhunën kundër grave, Komisioni e
përkufizon dhunën me bazë gjinore si formë të diskriminimit.69 Ky rekomandim thekson se
ndalimi i diskriminimit sipas kësaj konvente nuk kufizohet vetëm në veprimet e qeverisë, por
gjithashtu përfshinë edhe përgjegjësitë e shtetit ndaj akteve private. Në mënyrë të veçantë, në
rekomandim thuhet se "Shtetet mund të jenë gjithashtu përgjegjëse për aktet private nëse nuk
veprojnë me kujdes të duhur për të parandaluar shkeljet e të drejtave ose për të hetuar dhe
ndëshkuar aktet e dhunës dhe për të siguruar kompensim."70 Megjithatë, edhe pse ekziston një
klauzolë kushtetuese për të zbatuar KEGjFDG-në, kjo e fundit nuk është përdorur thuajse
asnjëherë nga gjykatat e Kosovës.71
Dhuna në familje nuk është vepër penale sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Sipas
Ligjit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje, përkufizimet e akteve të dhunës në familje ofrohen
me qëllim të lëshimit të urdhrave për mbrojtje vetëm në procedurën civile.72 Ndër të tjera, ligji
parashikon gjithashtu një sërë mekanizmash mbrojtës për viktimat e dhunës në familje dhe
përcakton tre lloje të ndryshme të urdhrave mbrojtës.73 Përveç kësaj, Procedurat Standarde të
Veprimit (PSV) mbështesin institucionet në ndjekjen e përgjegjësive të tyre ligjore lidhur me
Dhunën në Familje. PSV-të janë miratuar në vitin 2013 nën udhëheqjen e Koordinatorit të
Kosovës kundër Dhunës në Familje (KKKDhF). Ato specifikojnë institucionet relevante që
kanë të bëjnë me viktimat e dhunës në familje dhe procedurat që përcaktojnë përgjegjësitë e tyre
dhe përcaktojnë zinxhirin e përgjegjësive.74
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Ibid. Articles 17-20
Komisioni KEGjFDG, Rekomandimet e Përgjithshme Nr. 19mbi Dhunën kundër Grave, 1991, e disponueshme:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
70
Ibid. Neni 9
71
RrGK, Mjaft më me arsyetime: Analizë e qëndrimeve, incidencës dhe reagimeve institucionale ndaj dhunës
në familje në Kosovë, 2015, e disponueshme:
https://womensnetwork.org/documents/20151124105025622.pdfb
72
Shih Profilin Gjinor të Vendit, Një analizë e dallimeve gjinore në të gjitha nivelet në Kosovë Orgut Consulting
për Agjencinë Kosovare për Barazi Gjinore. E disponueshme:
http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_20757/cf_2/Orgut_Kosovo_Gender_Profile_FINAL_201405-08.PDF. Shih gjithashtu Kuvendin e Republikës së Kosovës, Ligji Nr. 03/L-182 mbi Mbrojtjen kundër Dhunës
në Familje, 2013, at: www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2010-182-eng.pdf
73
Së pari, e përkufizon një "Urdhër Mbrojtës" si një urdhër të lëshuar me një vendim gjyqësor, që siguron
masa mbrojtëse për viktimën. Së dyti, ai përcakton urdhrat mbrojtës emergjent si urdhra që lëshohen
përkohësisht përmes një vendimi gjyqësor. Së treti, përcakton Urdhrat e Përkohshëm Mbrojtës dhe të
Jashtëzakonshme si urdhra të lëshuar jashtë orarit të punës.
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Agjencia për Barazi Gjinore, Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje në Kosovë,
2013, https://abgj.rks69
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Shumë probleme në lidhje me dhunën në familje vazhdojnë të ekzistojnë për shkak të akteve të
Dhunës në Familje që nuk janë kriminalizuar dhe nuk janë pranuar si vepra penale. Kapacitetet
institucionale për trajtimin e duhur të rasteve të dhunës në familje mungojnë duke përfshirë edhe
Policinë, Prokurorinë dhe Gjykatat e Kosovës.75Gjithashtu, zyrtarët e institucioneve janë pak të
trajnuar për të punuar me rastet e dhunës në familje, gjë që vërehet nga qëndrimet e tyre të
vazhdueshme ndaj fajësimit të viktimave. Qëndrimet ndaj fajësimit të viktimave nga qytetarët dhe
zyrtarët vazhdojnë të ekzistojnë, ndërsa viktimat e dhunës shpeshherë konsiderohen si
provokuesit e dhunës ose si personat të cilët e kanë merituar dhunën.76 Zyrtarët shpesh e
drejtojnë viktimën dhe kryesin e veprës drejt pajtimit në vend që të trajtojnë siç duhet rastet që
nuk janë në përputhje me kërkesat ligjore në Kosovë.77 Në fund, edhe pse janë ngritur
institucione dhe mekanizma të forta për t'u marrë me këtë problem, Dhuna në Familje mbetet
një çështje problematike e QeK. Veçanërisht, implementimi i dobët i aktakuzave dhe
rrjedhimisht edhe i aktgjykimeve ndaj kryerësve të akteve të dhunës në familje vazhdojnë të
ndikojnë ndjeshëm në përmbushjen e qëllimeve të ligjit.78 Rrjedhimisht, gjyqtarët dhe prokurorët
vazhdojnë të shfrytëzojnë Ligjin për Mbrojtje kundër Dhunës në Familjes për të lëshuar urdhra
mbrojtës, në vend se të punojnë me procedurat penale për t'i vënë autorët veprave penale prapa
grilave, duke përfshirë edhe ata që i përsërisin këto vepra. Prandaj, zbatimi i dobët i procedurave
penale ndikon në të drejtat e viktimave të dhunës në familje.
b) Trafikimi me Qenie Njerëzore
Kosova ka zhvilluar një sërë mekanizmash ligjorë dhe institucionalë për të parandaluar dhe
mbrojtur viktimat e trafikimit me qenie njerëzore dhe për të siguruar të drejtat e tyre. Kodi i
Procedurës Penale i Republikës së Kosovës parasheh që kushdo që merr pjesë në trafikimin e
njerëzve dënohet me gjobë dhe me burgim prej pesë (5) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.79 Dënimi
mund të shkojë deri në 20 vite burgim në rastet e organizimit të grupeve të personave për të
kryer veprën penale të trafikimit me qenie njerëzore.80

gov.net/Portals/0/Procedurat%20Standarte%20të%20Veprimit%20për%20Mbrojtje%20nga%20Dhuna%20në%
20Familje.pdf
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Rrjeti i Grave të Kosovës, Mjaft më me arsyetime, 2015.
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Ibid.
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Ibid.
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Ministria e Drejtësisë e Republikës së Kosovës, Raporti i Vlerësimit i Programit të Kosovës kundër Dhunës në
Familje dhe Plani i Veprimit 2011-2014, at: https://abgj.rksgov.net/Portals/0/Ambasada_Raporti%20anglisht.pdf
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Kuvendi e Republikës së Kosovës, Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës, Kodi Nr. 04/L-082, Neni
171, 2012, i disponueshëm në: awww.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/Criminal%20Code.pdf
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Neni 171, paragrafi 3 i Kodit të Procedurës Penale i Republikës së Kosovës.
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Që nga viti 2013, Kosova ka hartuar dhe miratuar një ligj të veçantë mbi parandalimin dhe
luftimin e trafikimit me qenie njerëzore.81 Ligji u miratua edhe Kosova kishte një kapitull të ndarë
për Trafikimin me Njerëz Brenda Kodit të Procedurës Penale, si kush i BE-së për Kosovën për
të “miratuar dhe zbatuar legjislacionin për parandalimin, hetimin dhe dënimin e trafikimit me
qenie njerëzore.”82 Ligji u harmonizua me Direktivën e BE-së 2011/36 mbi parandalimin dhe
luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave të tij.83 Ndër të tjera, ligji
përcakton trafikimin e qenieve njerëzore, përshkruan institucionet relevante dhe përgjegjësitë e
tyre. Ligji i përcakton elementet përbërëse të trafikimit si: transportim, rekrutim, pranim ose
strehim i personave, rrëmbimin, përdorimin e kërcënimit ose shtrëngimit, mashtrimin,
keqpërdorimin e pushtetit, dhënien ose pranimin e pagesave për të marrë pëlqimin e një personi
të caktuar për qëllimin e shfrytëzimit.84
Më tej ligji përkufizon Autoritetet kompetente për parandalimin dhe luftimin e trafikimit më
njerëz, i cili përbëhet nga disa organizata qeveritare dhe jo qeveritare.85 Përbërja e saktë,
përgjegjësitë dhe kompetencat e autoritetit janë paraqitur gjithashtu edhe në Udhëzimin
Administrativ 17/2013. Zyra e Koordinatorit Kombëtar e udhëheq autoritetin kombëtar kundër
trafikimit me qenie njerëzore.86 Për më tepër, Kosova ka hartuar edhe Udhëzim Administrativ
(UA) 01/2014 për identifikimin e hershëm të viktimave të trafikimit me njerëz nga shërbimet
konsullore, policia kufitare dhe inspektorati i punës. UA 01/2014 përkufizon në detaje se çfarë
indikatorë duhet të shfrytëzohen për identifikimin e hershëm të viktimave të trafikimit dhe
viktimave të mundshme të trafikimit.87 Gjithashtu në vitin 2017 është miratuar edhe një Udhëzim
81

Kuvendi e Republikës së Kosovës, Ligji Nr. 04/L-218 mbi parandalimin dhe luftimin e trafikimit me qenie
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Shih Udhëzuesin për Liberalizimin e Vizave për Kosovën, faqe 11. i disponueshëm në:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/visa_liberalisation_with_kosovo_roadmap.pdf
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Administrativ mbi indikatorët për identifikimin formal të viktimave të trafikimit me qenie
njerëzore.88 Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është të identifikojë dhe prezantojë një listë të
treguesve për identifikimin e viktimave të trafikimit me njerëz nga ana e institucioneve relevante
përfshirë gjyqësorin, shërbimet sociale, policinë dhe institucionet e tjera që trajtojnë rastet penale.
Në vitin 2017 kishte 22 raste të Trafikimit me Qenie Njerëzore të raportuara në Policinë e
Kosovës.89 QeK ka rritur përpjekjet e saj për identifikimin dhe mbrojtjen e viktimave të
Trafikimit me Qenie Njerëzore.90 Në total janë identifikuar 36 viktima të Trafikimit me Qenie
Njerëzore në vitin 2016. Nga ky numër, kanë qenë të identifikuara 26 të shfrytëzimit seksual, 9
viktima të punës së detyrueshme, dhe një viktime e skllavërisë dhe robërisë.91 Në përgjithësi,
zbatimi i legjislacionit, ndjekja e dobët dhe dënimi i autorëve të trafikimit të qenieve njerëzore si
dhe mungesa e zgjidhjeve afatgjata për fuqizimin dhe integrimin e viktimave në shoqërinë
kosovare vazhdimisht raportohen si probleme të vazhdueshme të Kosovës.92 Seksioni në vijim
ofron një analizë të programit ekzistues për kompensimin e viktimave të krimit si dhe një analizë
të tendencave aktuale në mangësitë dhe problemet e identifikuara.93

VI.

Programi për kompensimin e viktimave në Kosovë: mangësitë, problemet dhe
fushat që kanë nevojë për përmirësim

Kosova me sukses ka konsoliduar programin e parë funksional në rajon për kompensim të
viktimave. Ligji është miratuar në vitin 2015, ndërsa në vitin 2016 është themeluar Komisioni për
shqyrtimin e kërkesave. Megjithatë, ky program arriti të bëhet funksional vetëm në vitin 2017
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kur Ministria e Financave (MF) ndau buxhetin e parë prej 100.000. Kjo ndarje e vonshme ka
ardhur si rezulta tmosmarrëveshjeve në lidhje me origjinën e fondeve për kompensimin e
viktimave, dhe mungesë të vullnetit të Qeverisë për të marrur përgjegjësi financiare.94
Deri në dhjetor të vitit 2017 është shqyrtuar me sukses një kërkesë për një rast të vrasjes, ndërsa
dy raste të tjera kanë qenë në shqyrtim e sipër. Me finalizimin e programit dhe duke e bërë atë
funksional, QeK më në fund ka filluar të tregojë përkushtimin e saj në përgjegjësinë për të
kompensuar viktimat e krimeve. Ky përkushtim duhet të vazhdojë në përputhje me përgjegjësitë
ligjore të ndërmarra nga QeK dhe gatishmëria politike për të zbatuar ligjin për kompensimin e
viktimave. Në veçanti, ky raport u kërkon institucioneve shtetërore t’i kushtojnë prioritet
viktimave të dhunës në familje dhe atyre të trafikimit me qenieve njerëzore, pasi që deri më tani
shteti atyre u ka mohuar plotësisht të drejtën e kompensimit.95 Disa mangësi dhe probleme me
ligjin për kompensimin e viktimave, procedurat si dhe komisionin janë identifikuar gjatë rrjedhës
së përpilimit të këtij raporti. Të gjitha problemet e identifikuara mund të përmirësohen, në
veçanti për shkak se ato kanë arritur të identifikohet në një fazë kaq të hershme të këtij procesi.
a) Shpërndarja e Informacionit dhe Shfrytëzimi

Informimi i parashtruesve potencial të kërkesave në lidhje me mundësinë e kompensimit nga ana
e shtetit është qenësor me qëllim që të rritet shfrytëzimi i programit nga ana e viktimave të
krimit. Neni 28 i Ligjit për Kompensimin e Viktimave specifikon detyrimet e institucioneve
përkatëse për informimin e viktimave të cilat mund të kualifikohen për kompensim.96 Së pari ky
ligj përcakton se secili institucion i cili bie në kontakt me viktimën, ka për obligim të informojë
viktimat për të drejtën në kompensim sipas këtij ligji.97 Kjo përfshinë institucionet shëndetësore,
sociale, policinë, prokurorinë dhe gjykatat. Ligji më tej potencon se të gjitha këto institucione
duhet t’i vendosin këto informata në dispozicion në vende publike dhe brenda zyrave të tyre.98
KIPRED-i ka monitoruar disa institucione gjatë muajve tetor, nëntor dhe 2017.99 Megjithatë,
asnjë prej këtyre institucioneve nuk kishin të vendosur në zyrat e tyre ndonjë informacion publik
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në lidhje me programin për kompensimin e viktimave. Dështimi për të mos vendosur ndonjë
informacion publik shpije drejt informimit jo adekuat për qytetarët, keqkuptimit të procedurave
dhe në fund drejt mos shfrytëzimit të vet programit.
Në përgjithësi, ekziston një pajtueshmëri që qytetarët nuk janë në dijeni rreth programit për
kompensim dhe se nuk ka informacion të mjaftueshëm rreth vendit se ku duhet të parashtrohen
kërkesat, nuk ka adresë, viktimat nuk dinë çfarë të bëjnë dhe te kush të drejtohen. 100 Ekziston një
keqkuptim i procedurave, kërkesave dhe afatit kohor në të cilin zbatohet ligji. Sekretariati ka
marrë kërkesa nga të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës.101 Të mbijetuarat/it e dhunës
seksuale gjatë luftës si parashtrues të kërkesave mbulohen nga një komision krejt tjetër i drejtuar
nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) nën një ligj krejtësisht tjetër.102 Për më
tepër komisioni ka pranuar kërkesa për krimet e kryera në vitin 2002, që gjithashtu nuk mund të
kompensohet nën këtë ligj.103 Këta shembuj ilustrues tregojnë se qytetarë ende janë të
painformuar lidhur me ligjin, fushëveprimin e tij, komisionin dhe përgjegjësitë e tij. Një Mbrojtës
i Viktimave deklaroi se klienti i tij nuk kishte ndonjë informacion se ekzistonte një mundësi e tillë
për kompensim derisa mbrojtësi i viktimës e kishte informuar atë.104 Deri më tani nuk është
zhvilluar asnjë fushatë mediatike për të informuar siç duhet qytetarët se çka ofron ky program,
kush kualifikohet për të parashtruar kërkesat dhe cilat janë procedurat e aplikimit. Shumica e
Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) nuk janë përfshirë në mënyrë aktive në procesin e
ngritjes së vetëdijes ndaj qytetarëve. Sipas Avokatit të Popullit të Kosovës, z. Hilmi Jashari
mungesa e njohurive të qytetarëve nuk është e habitshme. Sipas pikëpamjes së tij, me mbi 100
ligje që miratohen dhe ndryshohen në Kosovë në baza vjetore, rrallëherë ekziston mundësia që
qeveria të promovojë në mënyrë të përshtatshme një ligj të ri dhe të rrisë vetëdijen në përputhje
me përgjegjësitë e reja të parapara me ligj.105
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Ende nuk ka kaluar një vit i plotë që kur komisioni për kompensimin e viktimave ka filluar
punën e tij. Deri diku, informacioni i pamjaftueshëm dhe joadekuat i qytetarëve është i
kuptueshëm. Sidoqoftë, hapa të duhur duhet të ndërmerren për të informuar të gjithë qytetarët
me qëllim të shmangies së mos-shfrytëzimit të programit në të ardhmen.
b) Kompetencat e zyrtarëve dhe institucioneve
Të gjitha institucionet që bien në kontakt me viktimën, kanë për obligim të informojë atë në
lidhje me ekzistimin e programit për kompensim të viktimave. Kjo përfshinë institucionet
shëndetësore, sociale, policinë, prokurorinë dhe gjykatat.106 Me qëllim që ky informacion të
shpërndahet në mënyrën e duhur, të gjitha institucionet e lartpërmendura duhet të jenë të
familjarizuara me ligjin, programin, procedurat e aplikimit dhe kushtet e të drejtës për të
parashtruar një kërkesë të tillë.
Pas publikimit të ligjit dhe formimit të komisionit, Ambasada e SHBA-së dhe Organizata për
Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) organizuan disa tryeza të rrumbullakëta me qëllim të
informimit të institucioneve dhe zyrtarëve përkatës mbi ligjin.107
Të dhënat në dispozicion të analizuara nga KIPRED-i tregojnë se vetëm 8.8% e të gjithë
gjyqtarëve dhe 25.8% e të gjithë prokurorëve janë trajnuar drejtpërsëdrejti për programin për
kompensim të viktimave të krimit. Të dhënat gjithashtu tregojnë se vetëm 52.1% e mbrojtësve të
viktimave kanë marrë pjesë në takime. KIPRED-i u informua gjithashtu se mbrojtësit e
viktimave kanë marrë pjesë në ndarjen e informacionit të brendshëm dhe gjithashtu kanë ndjekur
trajnimin për programin e kompensimit.108 Deri më tani të tre rastet e referuara tek komisionin
që nga muaji nëntor i vitit 2017 kanë ardhur nëpërmjet mbrojtësit të viktimave.109 Megjithatë,
mbrojtësit e viktimave ballafaqohen me probleme të ndryshme pasi që janë të mbingarkuar me
punë, kanë personel të paktë dhe janë nën buxhet. Ekzistojnë vetëm 23 mbrojtësit e viktimave të
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cilët mbulojnë 38 komuna dhe shtatë rajone. Për shembull, në rajonin e Mitrovicës janë vetëm 7
mbrojtës të viktimave të cilët mbulojnë 3 komuna.110
Mbrojtësit e viktimave, prokuroria dhe gjyqësori janë mekanizmat kryesorë në skemën referuese
për programin e kompensimit. Të dhënat aktuale tregojnë që shumë gjyqtarë dhe prokurorë
mund të mos jenë në dijeni rreth ligjit dhe në këtë mënyrë mos të mos i referojnë siç duhet
viktimat. Për t’i shtuar këtij problemi, Kodi Procedurës Penale i fundit nuk e njeh Programin për
Kompensim, pasi që Kodi është më vjetër se sa Ligji. Kodi aktualisht i referohet mekanizmit të
kompensimit si “koordinatori i fondit për kompensim të viktimave”.111 Kjo shprehje së bashku
me ngritjen e vetëdijes së kufizuar që është bërë me gjyqtarët dhe prokurorët mund të çojë në
rrezikun e gjyqtarëve dhe prokurorëve që të keq-informojnë kandidatët e mundshëm.
Ndryshimet në vazhdim të Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale nën udhëheqjen e
Ministrisë së Drejtësisë112 duhet të adresojnë këtë çështje dhe mundësisht të zgjidhin këtë situatë
duke e lidhur procedurën penale me dispozitat ekzistuese ligjore të përcaktuara me ligjin për
viktimat e ligjit për kompensimin e krimit. Përveç kësaj, Akademia e Drejtësisë nuk parasheh
trajnime specifike dhe ngritje të kapaciteteve në programin e kompensimit të viktimave për vitin
2018113 edhe pse do të kishte qenë një mundësi e mirë për t’i informuar gjyqtarët dhe prokurorët
e ardhshëm mbi programin dhe procedurat e tij.
Më tej, Ligji për Kompensimin e Viktimave specifikon që të gjitha institucionet që bien në
kontakt me viktimat duhet t’i drejtojnë viktimat tek programi për kompensim.114 Megjithatë, deri
më tani të gjitha aktivitetet për rritjen e sensibilizimit janë fokusuar në një segment të vogël të
gjyqësorit duke lënë jashtë institucionet e shëndetësisë dhe ato sociale.115 Deri më tani nuk është
bërë asnjë aktivitet për të arritur personelin mjekësor, edhe pse ligji i obligon ata që të referojnë
viktimat potenciale drejt komisionit, ndërsa pjesa dërmuese e tyre nuk posedon njohuri
themelore në lidhje me procedurat.116Nuk është ndërmarrë asnjë aktivitet për të arritur punëtorët
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e shërbimit social, gjë që ndikon në aftësinë e tyre për të referuar siç duhet viktimat, përfshirë
këtu edhe viktimat e dhunës në familje.117
Shumica e të intervistuarve janë pajtuar se ka nevojë që akoma më shumë obligim ligjor dhe të
mëtejmë që të ndërtohet mbi kapacitetet ekzistuese institucionale si dhe të zhvillohet sesione për
rritjen e vetëdijes për institucionet të cilat punojnë me viktimat e krimeve. Familjarizimi aktual i
kufizuar i profesionistëve sa i përket ligjit dhe procesit të kompensimit mund të shpije drejt
transmetimit të informacionit jo të saktë dhe mangët për parashtruesit potencial të kërkesave dhe
një mohim të së drejtave të viktimave të krimit për kompensim në të ardhmen.

c) Dispozitat e paqarta të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit
Ligjin aktual dhe programin për kompensimin e viktimave e kanë paraprirë një proces i gjatë i
hulumtimeve, konsultimeve dhe gupeve punuese. Procesi është drejtuar dhe mbështetur
fuqishëm nga Ambasada Amerikane në Kosovë si dhe Programi për Ndihmë, Trajnim dhe
Zhvillim Prokurorial Jashtë Vendit (OPDAT) në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e
Drejtësisë në vitin 2013. Ligji është bazuar në disa ligje të ndryshme ekzistuese, në veçanti të
atyre nga Sllovenia, por edhe në ligjet ekzistuese të Kroacisë dhe Bullgarisë.118 Teksa shumica e
dispozitave janë të drejtpërdrejta dhe të qarta, ekzistojnë disa dispozita të cilat mund të paraqesin
probleme gjatë implementimit të ligjit, në veçanti për viktimat e dhunës në familje.
Një dispozitë e paqartë mund të jetë në veçanti problematike për viktimat e dhunës në familje.
Mbetet e paqartë nga ligji nëse fëmijët e ekspozuar ndaj dhunës në familje mund të kualifikohen
për kompensim ose jo. Sipas ligjit për kompensim të viktimave ekzistojnë disa raste kur anëtarët
e familjes/vartësit e tyre mund të parashtrojnë kërkesat e tyre për kompensim. Megjithatë, një gjë
e tillë mund të ndodhë vetëm nëse vepra penale për të cilën kërkohet kompensim rezulton në
vdekjen e viktimës.119 Megjithatë, ligji thekson qartë nën Nenin 6, paragrafin e dytë se Komisioni
mund të shqyrtojë dhe vendosë për kërkesat e pranuara nga personat të cilët pretendojnë se janë
viktima të veprave tjera të dhunshme të cilat për shkak të natyrës së tyre dhe pasojës së shkaktuar
mund të arsyetojnë kompensimin sipas këtij Ligji, në veçanti nëse viktima është viktimë e
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ndjeshme. Sipas Kodit Penal fëmijët përkufizohen si viktima të ndjeshme.120 Këto dispozita
ligjore bëhen të ndërlikuara gjatë implementimit të tyre kur flitet me akterë përkatës në terren.
Për shkak se dispozitat ekzistuese nuk janë mjaft konkrete dhe i referohen përkufizove të kodit
penal, ato lënë hapësirë të gjerë për interpretim. Prandaj, informacion kundërthënës është ofruar
nga zyrtarë e intervistuar në interpretimet e tyre në lidhje me faktin nëse fëmijë kanë të drejtë të
jenë të mbuluar nga ligji ose jo.
Sipas Kryetares të Komisionit, fëmijë të cilët janë të ekspozuar ndaj dhunës në familje por të cilët
nuk kanë përjetuar drejtpërdrejtë dhunën, sipas ligjit ekzistues nuk mund të kualifikohen për
kompensim të viktimave.121 Një ndër mbrojtësit e viktimave që është intervistuar, i ka thënë
KIPRED-it se ata janë të pasigurt dhe se nuk e kanë atë informacion, por që konsiderojnë se
fëmijë të cilët janë të ekspozuar ndaj dhunës duhet të kompensohen pasi që janë viktima.122 Më
tej sipas përfaqësuesve të Ambasadës Amerikane fëmijët e ekspozuar ndaj dhunës në familje
duhet të konsiderohet si persona që u takon e drejta për kompensim.123 Për më tepër sipas
përkufizimit të kodit penal të Kosovës në lidhje me viktimat e ndjeshme, kur viktimat e dhunës
në familje parashtrojnë kërkesë për urdhra mbrojtës edhe në rastet kur nuk abuzohet me fëmijët
drejtpërsëdrejti fizikisht, ata në bazë të ligjit mund të mbrohen për shkak të emocioneve të tyre
dhe përjetimit të ankthit psikologjik.124 Keqkuptimi i përhapur i kësaj dispozite të veçantë ligjore
mund të ndikojë në qasjen e parashtruesve të kërkesave në drejtësi pa njohuri të qarta për ligjin.
Prandaj, ky sqarim në lidhje me të drejtën e fëmijëve për kompensim duhet të adresohet
menjëherë brenda komisionit dhe Ministrisë së Drejtësisë.
Për më tepër, ligji dhe procedurat ekzistuese mund të paraqesin disa vështirësi për viktimat të
cilave u takon e drejta për kompensim. Një ndër vështirësitë kryesore ndërlidhet me dokumentet
të cilat kërkohet të dorëzohen së bashku me kërkesën me qëllim që të konsiderohet kompletuar.
Duhet të dorëzohen disa dokumente me formularin e aplikimit. Kjo listë e dokumenteve
përfshinë certifikatat e duhura mjekësore dhe dokumentet që vërtetojnë se viktima e krimit ka
pësuar një lëndim trupor, dëmtim të shëndetit ose vuajtje dhe dokumente të tjera relevante në
mbështetje të kërkesës për kompensim.125 Këto dokumente të nevojshme përshijnë gjithashtu
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edhe faturat e kostos së funeralit.126 Kjo mund të jetë enkas e vështirë për kandidatët me të drejtë
kompensimi për shkak të natyrës fetare të shërbimeve të varrimit në Kosovë. Komunitetet fetare
rrallëherë japin fatura për shërbimet e tyre në Kosovë, gjë që e bënë të vështirë për vartësit e
viktimës që të arsyetojnë shërbimin e varrimit.127 Gjithashtu edhe individët shpeshherë i paguajnë
për shërbimet e varrimit drejtpërdrejtë imamët, priftërinjtë dhe pastorët.128 Për më tepër, projekt
ligji mbi lirinë fetare duhet të miratohet me qëllim të rregullimit të përgjegjësive të komuniteteve
fetare në Kosovë, përfshirë taksimin, pagesat e pa dokumentuara dhe faturat e varrimit në
Kosovë.
Ekzistojnë disa çështje procedurale që mund të parandalojnë viktimat e dhunës në familje, të
cilëve u takon e drejta për kompensim, nga aplikimi dhe marrja e kompensimit. Së pari, duhet të
shqyrtohet ri-viktimizimi me të cilin përballen viktimat e dhunës në familje gjatë procedurës së
parashtrimit të kërkesës. Pasi që Dhuna në Familje ende nuk konsiderohet si vepër penale sipas
Kodit Penal të Kosovës, i cili nuk posedon ndonjë përkufizim të plotë të të gjitha akteve të
dhunës në familje që mbulohen nga Ligji për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje. Kjo ndikon
drejtpërdrejtë që rastet e Dhunës në Familje me të shkojnë në procedurat civile. Megjithatë, për
të qenë i kualifikuar për kompensim sipas ligjit për kompensimin e viktimave, akti i dhunshëm
duhet të jetë raportuar dhe trajtuar si vepër penale129 dhe duhet të ekzistojë130 një vendim penal i
formës së prerë. Pasi që shumica e rasteve të dhunës në familje përfundojnë në procedurë civile,
pjesa dërmuese e viktimave të dhunës në familje nuk do të konsiderohen si legjitime për të
parashtruar kërkesat e tyre për kompensim.
Së dyti, ata që arrijnë të shkojnë në procedurë penale përballen me një problem të një natyre
tjetër. Një kusht tjetër që duhet të përmbushet për të aplikuar për kompensim është që krimi të
"dënohet me minimum një vit burgim”.131
Vështirësitë ligjore dhe zbatuese të cilat janë identifikua në këtë seksion, në rend të parë mund ta
bëjnë shumë të vështirë, nëse jo të pamundur, që viktimat e dhunës në familje të parashtrojnë
kërkesat e tyre dhe të kërkojnë kompensim nga shteti. Prandaj, duhet që urgjentisht të adresohet
kriminalizimi dhe përkufizimi i plotë i aktit të dhunës në familje në Kodin Penal të Kosovës sipas
amendamenteve të tanishme është me rëndësi vendimtare me qëllim që viktimave të dhunës në
familje t’u garantohet e drejta e tyre për kompensim.
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d) Financimi i Programit për Kompensimin e Viktimave
Ligji për kompensimin e viktimave ka hyr në fuqi në vitin 2015, ndërsa komisioni është bërë
funksional në vitin 2017. Vetëm në vitin 2017 komisioni ka pranuar fondin si për mbështetje
administrative, logjistike ashtu edhe për vetë kompensimet. Komisioni ka pranuar një shumë të
përgjithshme prej 100.000 eurove, të transferuara prej Ministrisë së Financave direkt në
Ministrinë e Drejtësisë.
Problemet kryesore të komisionit deri më tani kanë qenë sfidat financiare. Sipas ligjit për
kompensimin e viktimave, programi duhet të financohet me anë të ligjit mbi buxhetin vjetor nga
Ministria e Financave.

132

Më tej thuhet se mund të ekzistojnë edhe burime të tjera siç janë

mbështetje nga donatorët dhe kontributet e tjera vullnetare.133
Cikli buxhetor për kompensim të viktimave ndjek mbledhje e taksave gjyqësore nga autorët e
veprave penale. Krimet e gjykuara nga Departamenti i Përgjithshëm taksohen në shumë prej 30
eurove, ndërsa krimet e gjykuara nga Departamenti i Krimeve të Rënda taksohen në shumë prej
50 eurove.134 Këto taksa përbëjnë një pjesë të fondit për kompensim. Megjithatë, fondet e
mbledhura nga taksat nuk mund të shkojë direkt në programin për kompensim pasi që një gjë e
tillë nuk është e lejueshme nga MF.135 Fondet e mbledhura, si nga taksat ashtu edhe nga Agjencia
për Menaxhimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, së pari duhet të derdhen në
buxhetin e përgjithshëm të Kosovës dhe pastaj të transferohen në program nëpërmjet Ministrisë
së Drejtësisë. Më pas, MD dërgon një kërkesë buxhetore vjetore në MF sipas procedurave
standarde, me qëllim që ata të financojnë linjën buxhetore për programin e kompensimit të
viktimës. Sipas ligjit, kërkesa "duhet të marrë në konsideratë parashikimet për të hyrat".136 Në
përgjithësi, shuma e buxhetit duhet të bazohet në mbledhjen e taksave, por edhe nga të hyrat nga
asetet e konfiskuara përfshirë edhe letrat me vlerë..137
Sidoqoftë kjo taksë nuk është duke u mbledhur në mënyrë të qëndrueshme nga KGJK-ja. Disa
gjyqtarë kanë deklaruar se gjoja kërkohet nga kryerësit e verave që të paguajnë taksën me anë të

132

Ligji për Kompensimin e Viktimave, neni 39.1
Ibid, neni 39.2
134
Ibid. neni 39.3.
135
Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji Nr. 03/L-048 mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë,
Neni 2.3, 2008, at: https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2524
136
Supra note te 134. neni 39.4.
137
Ibid. neni 39.5.
133

28

aktvendimit të tyre të formës së prerë,138 megjithatë nuk ekziston ndonjë vendim zyrtar nga
KGJK-ja për mbledhjen e këtyre taksave dhe gjyqtarët nuk janë të njoftuar zyrtarisht për këtë
kërkesë të re ligjore. Sipas kryesueses së Komisionit, vetëm në Janar të vitit 2018 KGjK filloj të
mbledhë taksat ashtu sic kërkohet nga ligji, dhe ka dërguar një carkore buxhetore tek të gjithë
gjykatat në Kosovë duke i udhëzuar ato të fillojnë të mbledhin këto taksa. Njëkohësisht KGjK ka
krijuar një kod buxhtor ku mund të derdhen këto taksa.139
VII.

Të gjeturat e tjera

Disa të gjetura të tjera janë identifikuar dhe duhet të trajtohet menjëherë me qëllim që komisionit
t’i lehtësohet puna.
Një çështje teknike që është identifikuar është Kodi Aktual i Procedurës Penale nuk e pranon
Fondin për Kompensim, pasi që Kodi është hartuar dhe ka hyrë fuqi para ligjit aktual.
Megjithatë, Kodi i referohet mekanizmit të kompensimit si një “koordinator i fondit për
kompensimin e viktimave.”140 PSV-të për Mbrojtjen dhe Ndihmën e Viktimave në Prokurorinë e
Shtetit gjithashtu përmbajnë formulime joadekuate dhe i referohen komisionit si “autoriteti
përkatës”. Fjalëformimi në të dy dokumentet duhet të ndryshohet sa më shpejt që të jetë e
mundur me qëllim që të shmanget rreziku që gjyqtarët dhe prokurorët të keq informojnë
kandidatët potencialë.
Mungesa e një baze të të dhënave e sistematizuar mund të jetë një problem në planin afatgjatë.
Sekretariati i Komisionit aktualisht mban të gjitha të dhënat në kopje të shtypura dhe jo të
digjitalizuara.141 Është e rëndësishme që sekretariati të ketë një bazë të të dhënash elektronike me
anë të së cilës mund të menaxhojnë rastet dhe të mbajnë informacione të detajuara në planin afat
gjatë. Ekziston nevoja për të zhvilluar një sistem që do të përfshinte informata shumë të
detajuara duke përfshirë korrespondencën midis mbrojtësit të viktimave, sekretariatit dhe
komisionit.142
Një çështje tjetër e identifikuar ka të bëjë me vetë punën e komisionit. Është e rëndësishme që
komisioni i cili ka mandat të mbështes kompensimin e viktimave të krimit që të jenë të fokusuar
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në mënyrë konsistence dhe të ketë qasje të përqendruar tek viktima.143 Me qëllim që komisioni t’i
pranojë kërkesat, një gjykim penal duhet të jetë mbajtur dhe nxirret një aktvendim i formës së
prerë në lidhje me të. Siç është diskutuar më lart, vetëm viktimat që nuk janë kompensuar
plotësisht kanë të drejtë të aplikojnë në komision. Prandaj kur viktimat aplikojë në komision, ata
tashmë e kanë përjetuar krimin dhe kanë kaluar nëpër një proces të gjatë dhe të lodhshëm penal.
Duke i bërë ata që të kalojnë në procedura të mëtejme të komplikuara mund t’i dëmtojë edh më
shumë ata si dhe t’i ri-viktimizojë ata. Një i anketuar potencoi se: ”ndonjëherë gjyqtarët dhe prokurorët
në komision mbajnë një qëndrim të rreptë profesional dhe ligjor. Ne duhet të mos harrojmë se nuk jemi në një
gjykatore. Ne duhet të mbajmë një qëndrim të përqendruar tek viktima dhe pro viktimës. Ne duhet të mbështesim
viktimën dhe t’i shmangemi ri-viktimizimit.”144 Një i anketuar tjetër më tej potencoi duke thënë se “ne
jemi duke punuar me qenie njerëzore të cilët tashmë kanë përjetuar diçka shumë të rëndë. Shpeshherë argumentet
njerëzore janë më të fuqishme se sa ato profesionale dhe ligjore. Ne punojmë me raste shumë të ndjeshme. Ne kemi
nevojë për më shumë fleksibilitet në punën si komision, dhe unë mendoj që shumë herë të drejtat e njeriut
duhet të jenë mbi ligjin.”145 Puna aktuale e Komisionit duhet të japë një shembull për anëtarët e
komisionit të cilët do të emërohen në të ardhmen. Në mënyrë ideale, ata duhet të japin shembull
dhe të krijojnë një kujtesë institucionale duke përdorur një qasje të përqendruar te viktimat. Qasja
e përqendruar tek viktimat e anëtarëve të Komisionit mund të rritet gjithashtu duke emëruar
anëtarë me përvojë në punën me grupet e ndjeshme përfshirë dhunën në familje dhe trafikimin
njerëzor. KIPRED-i ka vënë re se përzgjedhja e anëtarit nga radhët e shoqërisë civile në
Komision nuk i është nënshtruar përzgjedhjes zyrtare ose propozimit nga CiviKos, një platformë
bashkëpunimi midis QeK dhe shoqërisë civile.146 Ky propozim nuk ka kaluar nëpër ndonjë rrjet
të njohur dhe reputabil që punon dhe avokon për të drejtat e viktimave të dhunës në baza
gjinore. Në veçanti, roli i shoqërisë civile në këtë komision është qenësor dhe përfshirja e
anëtarëve me përvojë në punën me viktimat në dhunën në familje dhe trafikimin me qenie
njerëzore duhet të jetë pjesë e Komisionit. Ekzistojnë disa profesionistë të licencuar të cilët
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punojnë me viktimat për të ofruar kujdes dhe mbështetje ditore për viktimat.147 Prandaj, një qasje
më e përqendruar tek viktimat do të përmirësonte qasjen dhe mirëkuptimin efektiv të Komisionit
drejt rasteve më të ndjeshme duke përfshirë këtu rastet e trafikimit të qenieve njerëzore dhe atyre
të dhunës në familje.
VIII.

Përfundime dhe Rekomandime

Si përfundim mund të thuhet se Qeveria e Kosovës përfundimisht ka filluar të shfaqë
përkushtimin e saj në përmbushjen e përgjegjësive të veta shtetërore për kompensimin e
viktimave të krimit. Gjatë tre viteve të fundit është bërë finalizimi i ligjit për kompensim, është
themeluar komisioni dhe është ndarë buxheti për kompensimin e viktimave. Përkundër kësaj
ashtu siç edhe është identifikuar me këtë hulumtim ky program ka vazhduar të përballe me disa
probleme dhe mangësi. Komisioni deri më tani ka qenë në gjendje të shqyrtojë shumë raste dhe
ka ofruar kompensim vetëm për një rast vrasjeje dhe kohët e fundit është shqyrtuar një rast i
trafikimit me njerëz. Për të trajtuar mangësitë dhe problemet e identifikuara, është parë nevoja që
të rritet qasja e përqendruar në viktima, duke u fokusuar në grupet e ndjeshme, përfshirë rastet e
dhunës në familje dhe trafikimit me qenie njerëzore. Hulumtimi përfundon me një sërë
rekomandimesh për akterët kyç në mënyrë që të rrisin reagimin e tyre aktual ndaj rasteve dhe të
zbatojë ligjin.
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Rekomandime për Qeverinë e Kosovës:

Për Ministrinë e Drejtësisë:


Të ndryshohet Kodi i Procedurës Penale i Kosovës me qëllim që t’i qaset siç dueht
Programit për Kompensim të Viktimave. Gjithashtu të ndryshohet Kodi i Procedurës
Penale i Kosovës dhe Kodi Penal i Kosovës me qëllim të përfshirjes së dhunës në familje
në kategorinë e veprës penale. Të parashihet dënimi prej më shumë se një viti në mënyrë
që më shumë viktima të dhunës në familje të kenë të drejtë të parashtrojnë kërkesat e tyre
për kompensim;



Të krijohet një bazë e digjitalizuar e të dhënave dhe një mekanizëm ndjekës për
monitorimin e rasteve të kompensimit. Baza e të dhënave preferohet të përfshijë
informacion në lidhje me rastet, mekanizmat raportues dhe vendimet përfundimtare të
komisionit. Informacioni do të ishte i dobishëm edhe për qëllime monitoruese dhe do të
ishte në shfrytëzim të Koordinatorit kombëtar kundër trafikimit si dhe Koordinatorit
kundër dhunës në familje.



Të mbahen trajnime shtesë për Komisionin në veçanti në lidhje me të drejtat e njeriut për
viktimat e dhunës në familje dhe atyre të trafikimit njerëzor,duke përfshirë një qasje të
përqendruar tek viktimat.



Të printohet dhe shpallet publikisht informacioni në lidhje me programin për
kompensim në hapësirat publiket brenda Ministrisë së Drejtësisë dhe institucionet e tjera
të qeverisë.



Të sqarohet nëse fëmijët e ekspozuar ndaj dhunës në familje dhe e drejta e tyre për
kompensim është duke u adresuar me shpejtësi nga ana e komisionit në bashkëpunim
dhe mbështetje të ngushtë nga Zyra Ligjore e Ministrisë së Drejtësisë.

Për Komisionin:


Në bashkëpunim të ngushtë me organizatat e shoqërisë civile dhe Ministrinë e Drejtësisë
të punohet në drejtim të krijimit dhe shpërndarjes së një fushate të fokusuar në
programin e kompensimit të viktimave.



Gjatë shqyrtimit të kërkesave të përdoret një qasje e përqendruar tek viktimat në mënyrë
që të shmanget viktimizimi i parashtruesve të kërkesave, në veçanti grupeve të ndjeshme
të dhunës në familje dhe trafikimit të qenieve njerëzore në përputhje me kërkesat ligjore;



Ligji i ardhshëm mbi bashkësitë fetare në Kosovë duhet urgjentisht të miratohet dhe të
adresohet nevoja e menjëhershme për bashkësitë fetare që të lëshojnë faturat në
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përgjithësi. Përveç kësaj, komisioni duhet të ndjekë dhe të kryejë sesione informimi me
përfaqësuesit e bashksive fetare që inkurajojnë lëshimin e faturimeve për shërbimet e
varrimit.


Për të garantuar një qasje më të ndjeshme ndaj viktimave, Komisioni duhet të sigurohet
që përfaqësuesi nga ana e shoqërisë civile të zgjithet në mes të OJQ-ve që punojnë me
viktima të trafikimit me qenie njerëzore dhe dhunë në familje. Procesi i përzgjedhjes
duhet të bëhet përmes rrjeteve të organizatave që njihen dhe kan reputacion në punen
dhe avokimin për të drejta të viktimave të dhunës në baza gjinore.

Për Këshillin Prokurorial të Kosovës:


Të ndryshohen Procedurat Standarde të Veprimit (PSV) për Zyrën për Mbrojtjen e
Ndihmë

të Viktimave në Prokurorinë e Shtetit, të përditësojë dhe të sigurojë

informacion në lidhje me Programin e Kompensimit të Viktimave dhe punën e
Komisionit;


Të printohet dhe publikohet informacion në lidhje me programin për kompensim të
viktimave në hapësirat publike nëpër zyrat e mbrojtësve të viktimave dhe prokurorëve;



Të sigurohet që të gjithë prokurorët penal dhe civil janë të informuar në lidhje me
programin e kompensimit, ligjit dhe punën e komisionit. Nëse është e nevojshme, të
shpërndahet informacion elektronik në tërë zyrat e prokurorisë dhe të organizohen
trajnime për të gjithë prokurorët nëpërmjet Akademisë së Drejtësisë;



Të rritet numri i Mbrojtësve të Viktimave në tërë rajonet e Kosovës duke rritur burimet e
buxhetit për kompensim financiar të mbrojtësve të viktimave.

Për Këshillin Gjyqësor të Kosovës:


Të vazhdoj mbledhja e taksave nga kryesit e veprave të rënda penale. Në pajtim me Ligjin
për Kompensimin e Viktimave, vendimi duhet të specifikojë që krimet e gjykuara nga
Departamenti i Përgjithshëm i Gjykatave do të taksohet në shumë prej 30 eurove, ndërsa
krimet e gjykuara nga Departamenti i Krimeve të Rënda do të taksohet në shumë prej 50
eurove.



Të sigurohet që të gjithë gjyqtarët si civil ashtu edhe penal janë të familjarizuar me
programin për kompensim, ligjin dhe komisionin. Nëse është e nevojshme, të
shpërndahet informacion përgjatë tërë zyrave të prokurorisë dhe të organizohen trajnime
për të gjithë gjyqtarët në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë
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Të printohen dhe të shpallen publikisht informacione në lidhje me programin e
kompensimit në hapësirat publike në të gjitha gjykatat në Kosovë.

Për Akademinë e Drejtësisë:


Të sigurohet që kurrikula e trajnimeve në lidhje me mbrojtjen e viktimave është e
integruar brenda kurrikulës së Akademisë së Drejtësisë. Këto module duhet të përmbajnë
informacion specifik në lidhje me programin e kompensimit të viktimave, ligjin për
kompensimin e viktimave, kriteret e të drejtës për të parashtruar kërkesë dhe procedurat
e domosdoshme. Integrimi i programit për kompensimin e viktimave n kurrikulën e
trajnimit të akademisë së drejtësisë do të siguronte një ndarje të qëndrueshme dhe
sistematike të informacionit për gjyqtarët dhe prokurorët.



Akademia e Drejtësisë duhet të rekrutojë trajnerë me përvojë në punën me viktima të
ndjeshme sic janë gratë dhe fëmijët. Akademia po ashrtu duhet të organizojë trajnime
multi-disciplinore me gjykatës, prokurorë, mbrojtës të viktimave dhe Komisionin për
Kompenzim në mënyrë që të diskutohet ligji për kompensim në mënyrë të detajuar.

Për Odën e Mjekëve të Kosovës:


Të sigurohet që i tërë personeli mjekësor në kontkat të drejtpërdrejtë me viktimat e
krimeve të dhunshme janë në dijeni rreth programit për kompensim të viktimave , ligjin
dhe punën e komisionit..



Të printohen dhe të shpallen publikisht informacione në lidhje me programin e
kompensimit në hapësirat publike nëpër spitalet e Kosovës

Për Donatorët:


Të mbështet Ministria e Drejtësisë në krijimin e një baze të digjitalizuar të të dhënave dhe
një mekanizëm ndjekës për rastet e kompensimit



Në bashkëpunim të ngushtë me organizatat e shoqërisë civile, Ministrinë e Drejtësisë dhe
Komisionin për Kompensim të mbështetet zhvillimi dhe plasimi i një fushate
sensibilizimi mediatike në lidhje me programin për kompensimin e viktimave.



Të mbështet KGJK dhe KPK në organizimin e trajnimeve për gjyqtarët penal dhe ata
civil si dhe prokurorët në tërë Kosovën në lidhje me Ligjin për Kompensimin e
Viktimave.
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Të mbështetet Ministria e Drejtësisë në trajnimin e anëtarëve të Komisionit në lidhje me
shfrytëzimin e të drejtave të njeriut dhe qasjen e përqendruar tek viktima përfshirë edhe
grupet e ndjeshme që janë të kualifikuar për kompensim.
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