Regjistri per Mbrojtjen e
Femijeve nga Krimet Seksuale
Tidita Fshazi

Kreu 1:Dispozita te Pergjithshme
1. Qellimi i ligjit:
1.1.Krijimi i nje regjistri –baze te dhenash, e cila ne
menyre sistematike: mban; perpunon; fshin;
transferon; korrigjon; runa dhe (administron) te
dhena mbi autoret e Veprave Penale per te mitur.
1.2. Keto te dhena mbahen me qellim: a. marrjen
dijeni te identitetit dhe banimit te personit nga
autoriteti shteteror pergjegjes b. informimin per
levizjen e personit c. marrjen dijeni te identitetit te
personit nga subjekte te tjere (publike e private)
per personin, per qellimet e percaktuara ne ligj.

Objektivi Parimor i ligjit
• Parandalimi i realizimit te Veprave Penale sipas:
Neni 100-110:
Marrëdhënie seksuale me të mitura
Kryerja e marrëdhënieve seksuale me të miturën, që nuk ka arritur moshën katërmbëdhjetë vjeç ose që
nuk ka arritur pjekurinë seksuale, dënohet me burgim nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.
Kur marrëdhënia seksuale kryhet me dhunë ose kur i janëshkaktuar të dëmtuarës pasoja të rënda për
shëndetin,dënohet me burgim nga dhjetë gjer në njëzet vjet.
Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen ose vetëvrasjen e të miturës, dënohet me burgim jo më pak se
njëzet vjet.
jo 124-128;
Neni 116 Homoseksualizmi Marrëdhëniet homoseksuale, kur kryhen me dhunë, me persona të mitur
ose me persona të pazotë për t’u mbrojtur, dënohen me burg im gjer në pesë vjet.
Neni 117 Pornografia
Prodhimi, shpërndarja, reklamimi, importimi, shitja e botimi i materialeve pornografike në ambientet e
tëmiturve, përbëjnë kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.
Ne gjykimin tim: Nene te cunguara ne elementet e Vepres Penale!!

124-129 eshte e diskutueshme

Kreu 2: Administrimi i regjistrit
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Autoriteti pergjegjes: Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit,
seksisoni perkates.
Autoritet administrues eshte fuqiplote dhe i centralizuar.
I vetmi qe mund te leshoje, ndryshoje, fshije, transferoje, ruaje
regjistrin.
Me VKM percaktohen rregullat si edhe funksionari pergjegjes qe
leshon urdherat per nderhyrje ne regjister.
Kujdes: Aksesi ne regjister eshte i ndryshem nga administrimi i
regjistrit!!!
Aksesi lejohet, pa te drejte administrimi per Drejtorite e
Pergjitshme sipas ndarjes perkatese administrative. Ne secilen
Drejtori ka nje pike kontakti, pergjegjes per akses dhe dhenie
informacioni sipas rastit. (Decentralizim i centralizuar!)

Koha e hyrjes ne regjister
Disa Opsione:
A. Kur ka nje vendim te formes se prere per Veprat Penale te
siperpermendura ose
B. Kur fillohet nje procedim penal, duke specifikuar statusin sipas çdo
shkalle procedimi.
Opsioni A eshte me lehte i zbatueshem ne kushtet e Shqiperise.
Opsioni B kerkon koordinim ndermjet, policise, prokurorise dhe
gjykates qe jo gjithnje eshte perfekt… Opsioni B ka edhe nje problem
procedural: Marrje e personit te pandehur 1. e prezumon te pafajshem
2. Gjykata nuk mund te vendose ne cdo rast (pervecse nese
ndryshojme Kodin Penal dhe ate te Procedures Penale) si mase
sigurimi “Detyrim per Paraqitje”ose “Detyrimin per njoftim”. Ne te
gjitha rastet ky eshte nje problem qe shfaqet edhe mbas kryerjes se
Vepres Penale, kur ndaj personit nuk ka nje detyrim per njoftim sipas
vendimit te gjykates.

Koha e hyrjes ne regjister dhe koha e
dhenies se informacionit.
Ka dy faza shume te rendesishme:
1. Regjistrimi nga momenti qe ka nje vendim te formes se Prere dhe
per kete njofton Gjykata!
2. Mundesia e leshimit te informacionit nga regjistri, nga momenti
qe kryhet vuatja e denimit dhe per kete njofton: Drejtoria e
Pergjithshme e Burgjeve ose Prokuroria si institucioni pergjegjes
per realizimin e vuajtjes se denimit nga autori i VP. Opsion i hapur!
3. Ne cdo rast informacioni i drejtohet Drejtorise se Pergjithshme te
Policise se Shtetit.
4. Kujdes ka Vepra Penale qe jane KundraVajtje Penale dhe per to
mund te informoje Prokuroria.
Gjykoj se duhet te zgjedhim nje opsion dhe jo te decentralizojme
detyrimin per njoftim!

Informacioni qe mbahet
1.

Te dhena qe percaktojne identitetin e personit (Emri, Mbiemir, Datelindja, Atesia dhe Memesia
dhe statusi civil si dhe informacioni i banimit apo kontakti i personit me te afert-bashkeshorte,
prind, femije apo edhe mik i afer). Te dhenat per keto te fundit duhet te mbahen absolutisht
sekrete dhe nuk leshohen, pervecse kur perdoren per efekt hetimi apo zhdukje te personit.
2.
Statusi i vuajtjes se denimit: vitet, vitet e shlyera dhe koha e perllogaritur per te dale.
3.
Sapo kryhet vuatje e denimit, resgjistri specifikon statusin dhe menjehere akseson adresen e
sakte te banimit dhe numrin e kontaktit.
4.
Drejtoria e pergjithshme e Policise se Shtetit, njofton Drejtorine e Posa
5.
Detyrimi per njoftim: Adresa e Banimit dhe Numri i kontakti njoftohen nga personi. Mos kryerja
e ketij detyrimi konsiderohet Veper Penale dhe denohet deri ne dy vjet burgim dhe gjobe.
Njoftimi i pare i behet autoritetit (Prokurorise ose Drejtorise se Burgjeve) qe ka detyrimin te
njoftoje Drejtorine e Pergjithshme te Policise se Shtetit, me pas per çdo ndryshim njoftimin e
merr Drejtoria perkatese e Qarkut. –Personi i Kontaktit!
6.
Detyrimi per njoftim perfshin edhe cdo levizje qe tjeter…qe kalon 5 dite, apo me pak, apo me
shume??
Ky detyrim mbetet me personin deri ne momentin qe ai fshihet nga regjistri-20 vjet! ( per diskutim
koha e mbajtjes se te dhenave ne regjister…).

Kreu 3: Leshimi i informacionit nga
Regjistri
1. Informacioni leshohet nga Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
2. Informacioni justifikohet:
Ne shkresen per marrje informacioni, subjekti percakton:
a.
Qellimin,duke specifikuar lidhjen e dreperdrejte me veprimtari qe lidhen me
femije;
b. Menyren sesi do arkivoje dhe ruaje informacionin;
c.
Konsentin me shkrim te personit perkates se ai/ajo jep pelqimin per marrjen e
kesaj informate dhe eshte i informuar per menyren sesi do te ruhet kjo
informate.
d. Deshtimi per ruajtjen e informacionit perben kundravajtje penale!
e.
Informacioni i leshuar specifikon vetem nese personi ndodhet ne regjister ose jo
dhe Vepren Penale!
Ligji mund te percaktoje/kufizoje, kategorine e individeve qe marrin kete informacion,
por gjykoj se vete kerkesa dhe forma e saj specifike automatikisht e kufizon. Psh. Nese
personi deshiron te punesohet ne nje ndermarrje prodhimi, ku aktiviteti i tij i punes
nuk lidhet aspak me femije, atehere ky informacion nuk ka pse te leshohet.

Verifikime Automatike ne Regjister
Verifikime Automatike, pra formen e nje deshmie,
behen per:
1. Mesues dhe punonjes ne sistemin arsimor ne
vend, çdo shkalle te sistemit parauniversitar;
2. Kujdestari, jo prind, i nje femije, sipas vendimit
te gjykates;
3. Punonjes te institucioneve te perkujdesit dhe
ofrimit te sherbimeve per femije (qenra
rezidenciale, familje kujdestare, institucione
fetare, institucione kulturore per femije, qendra
trajnimi e sporti per femije).

Te huajt qe ofrojne sherbime per
femije ne Shqiperi?
1. Sipas rastit shkembehet informacioni!
a. Marreveshje dypaleshe (UK, France, Kanada, SHBA);
b. Kerkim e detyruar ad hoc informacioni (s’ka asnje
pengese ligjore per te tentuar).
c. Shpallja persona “non grata”apo çdo denimi alternativ
per ata shkeles qe kryerje Vepren Penale ne Shqiperi
dhe denohen ne Shqiperi apo jashte saj.
d. * Ne çdo rast pikat kufitare, ne Shqiperi jane ne akses
te regjistrit. Kjo eviton ne çdo rrethane largimin nga
territori i vendit.

SFIDA
1.
2.

Sifa IT, shkembimi dhe ruajtja e te dhenave ne sistem!
Ruatja e parimeve te te dhenave personale dhe referimi ne çdo rast tek ligji per
Mbrojtjen e te Dhenave Personale.
3. Kujdes: mos konsiderimi i regjistrit si dokument publik per te cilin kushdo ka te
drejte te informohet sipas ligjit per te drejten e informimit (eshte nje dokument
shume specifik!)
4. Leximi kritik dhe nxjerrja e akteve perkatese nga Komisioneri per Mbrojtjen e te
dhenave personale dhe te drejten e informimit!
5. Balance mes: te drejtes per te rifilluar nje jete dhe parandalimit te nje Vepre te
Ngjashme!
Krimet seksuale jane vepra penale ne “heshtje”. A. sepse subjekti eshte femije dhe
vulnerabel b. sepse rralle deshmohet per to, por vuhen ne heshtje dhe c. sepse
fatkeqesisht tendenca per te kryer serish vepren mbetet potenciale. Ç. Demi psikik mbi
te miturin eshte pothuajse i pariparueshem dhe parandalimi eshte çelesi!
6. Ndergjegjesimi i femijeve dhe prinderve!! Eshte koha te flasim me ta se çfare eshte
nje ngacmim seksual, eshte koha qe prinderit te flasin me femijet e tyre ne menyre qe
femija vete te dije te lexoje dhe shmanget nje akti te tille. Kjo eshte sfide mbi te gjitha
e prinderve.

Vijon Sfida
1. Kur autori i Vepres Penale eshte Familjari i afertne rastin me ekstrem Prindi.
2. Eshte koha te nderhyhet ne Kodin e Procedures
Penale si edhe ate Penal!
a. Kufizojme shume kuptimin e ngacmimit seksual
b. Burgimi nuk eshte masa e vetme, parashikimive i
denimeve te domosdoshme alternative.
c. Target psikologet e shkollave: Aftesia e tyre per
te kuptuar qe nje femije mund te jete dhunuar!

Dispozita Tranzitore
1. Ky ligj duhet te kete fuqi prapavepruese!
2. Aktet nenligjore hartohen nga Ministria e
Brendshme jo me vone se 6 muaj nga koha e
hyrjes ne fuqi e ligjit;
3. Perpilimi i regjistrit fillon menjehere me
kohen e hyrjes ne fuqi te ligjit (infrastruktura
IT) dhe vijon me plotesimin e akteve te tjera
nenligjore.

