
BALLKANI I QËNDRUESHËM

RIPËRDORIMI SOCIAL I  
ASETEVE TË 
KONFISKUARA

SASA DJORDJEVIC

MARS 2022

SAŠA ĐORĐEVIĆ



Ky studim i shkurtër është pjesë e serisë së Iniciativës Globale Kundër Krimit të 

Organizuar Ndërkombëtar (GI-TOC), të titulluar "Ballkani i Qëndrueshëm", ku trajtohen 
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PËRMBLEDHJE DHE 
REKOMANDIME
Ripërdorimi social i aseteve (pronave) kriminale të konfiskuara i hap rrugë mundësisë së fuqizimit 
të qëndrueshmërisë ndaj krimit të organizuar dhe të ndërtimit të urave midis shoqërisë civile dhe 
autoriteteve në të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, 
Mali i Zi, Maqedoni e Veriut dhe Serbi. Në këtë raport shqyrtohet praktika e ripërdorimit social të 
aseteve (pronave) të konfiskuara dhe roli që luan shoqëria civile në këtë proces dhe si përfituese e 
tyre. Gjithashtu, në raport shqyrtohet edhe vendi që zë shoqëria civile në kuadrin ekzistues ligjor dhe 
institucional për ripërdorimin social të aseteve të konfiskuara dhe vihen në dukje praktikat e mira në 
gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, sidomos në Shqipëri dhe Serbi, si dhe dobësitë strukturore. 

Ky kërkim është mbështetur në intervistat gjysmëtë strukturuara me aktivistë të shoqërisë civile 
dhe ekspertë, në vëzhgimet e bëra gjatë dialogëve për qëndrueshmërinë, të zhvilluara në secilin 
prej gjashtë kryeqyteteve të Ballkanit Perëndimor midis shtatorit dhe dhjetorit të vitit 2021, në 
analizën e të dhënave dytësore dhe pjesëmarrjes në takime (workshop-e) me shoqërinë civile lidhur 
me përdorimin e aseteve të konfiskuara për kauza të mira, të organizuara nga Organizata për Siguri 
dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE)1 dhe Asistenca Teknike për Organizatat e Shoqërisë Civile në 
Ballkanin Perëndimor dhe Turqi (TASCO).2 

Ky studim është vazhdim i përmbledhjes së politikave "Së bashku jemi më të fortë: Forcimi i qëndresës 
së shoqërisë civile në vendet e Ballkanit Perëndimor".3 Studimi është hartuar në mënyrë të tillë që të 
rrisë vetëdijesimin lidhur me ripërdorimin social të aseteve të krimit, të vërë në dukje përvojat e 
organizatave të shoqërisë civile (OSHC) dhe ta zgjerojë dhe përmirësojë këtë praktikë në të gjashtë 
vendet e Ballkanit Perëndimor. 

Hyrja e një hapësire të sigurt për ish-të dënuarit e mitur, në Novi Sad të 
Serbisë, përpara fillimit të rinovimeve. Shoqëria civile mund të përdorë pronat 
e konfiskuara për qëllime shoqërore dhe komunitare, madje edhe kur ato janë 
në gjendje jo të mirë. © "Restart"
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Gjetjet dhe rekomandimet kryesore janë si më poshtë: 
 ● Ripërdorimi social i aseteve të konfiskuara duhet të merret parasysh, 

nxitet dhe praktikohet në mënyrë më gjithëpërfshirëse në të gjashtë 
vendet e Ballkanit Perëndimor si mjet për të treguar se krimi nuk 
shpërblen dhe si metodë për të krijuar burime në funksion të 
mbështetjes së viktimave të krimit dhe të krijimit të qëndrueshmërisë 
ndaj krimit të organizuar. 

 ● Asetet e konfiskuara duhet të përdoren me gatishmëri më të madhe 
për kompensimin dhe mbështetjen e viktimave të krimit, siç ndodh në 
Serbi, ku Qendra për Mbrojtjen e Viktimave të Trafikimit ka marrë një 
ambient të konfiskuar të cilin e përdor si strehë për viktimat e trafikimit 
të qenieve njerëzore.

 ● Ripërdorimi social i aseteve duhet të promovohet më gjerë, me qëllim 
që shoqëria civile të informohet rreth mundësive për të aplikuar dhe 
përfituar nga këto asete ose fonde. Procedurat me të cilat rregullohet 
dhënia e të ardhurave të konfiskuara të krimit duhet të bëhen më 
transparente dhe të qasshme, duke dhënë të paktën një përshkrim të 
asetit që planifikohet të jepet, vendndodhjen dhe gjendjen e tij, dhe 
duke caktuar një pikë kontakti në agjencinë qeveritare përkatëse. 

 ● Autoritetet qeveritare dhe shoqëria civile duhet të punojnë së bashku 
për të siguruar transparencën e procedurave që kanë të bëjnë me 
asetet e sekuestruara dhe menaxhimin efektiv të aseteve, për shembull 
nëpërmjet një portali publik si "Confiscati bene 2.0"4 dhe duke u 
mbështetur në praktikat e mira dhe mësimet e nxjerra në Shqipëri dhe 
në vendet e Bashkimit Evropian (BE) (si Estonia, Italia dhe Rumania).

 ● Për ripërdorimin social të aseteve duhet të ketë bashkëpunim të 
besueshëm midis qeverive dhe shoqërisë civile me qëllim që të 
identifikohen nevojat dhe mundësitë dhe të sigurohet transparenca dhe 
llogaridhënia kur është fjala për disbursimin e aseteve të rikuperuara. 
Diskutimet lidhur me atë se cilat fonde janë të disponueshme dhe si 
mund të përdoren ato mund të shërbejnë për të ndërtuar ura midis 
shoqërisë civile dhe qeverisë dhe për të rritur burimet e qeverisë për 
mbështetjen e punës së OSHC-ve (sidomos si ofruese shërbimi që 
plotëson ose përkrah veprimtaritë që realizohen nga shteti).

 ● Shoqëria civile dhe agjencitë e menaxhimit të aseteve duhet të krijojnë 
dhe të fuqizojnë komunitetet lokale për t'u kujdesur për asetet e 
konfiskuara. 

 ● Nismat që përdorin asetet e rikuperuara duhet të konsiderohen në 
kontekstin e promovimit të ndërmarrjeve të vogla  dhe të mesme të 

Qeveritë dhe 
shoqëria civile 
duhet të punojnë 
bashkë për 
të garantuar 
transparencën 
e procedurave 
që kanë të bëjnë 
me asetet e 
sekuestruara dhe 
menaxhimin efikas 
të tyre.
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qëndrueshme, sipërmarrjes, trajnimeve profesionale dhe zhvillimit 
të komunitetit.Në këtë mënyrë, i gjithë komuniteti do të mund të 
përfitonte në mënyrë të qëndrueshme. 

 ● Projekti i financuar nga BE-ja, i titulluar "Përdorimi i pronave të 
konfiskuara për sipërmarrje sociale" (CAUSE), dha rezultate të mira 
në Shqipëri dhe mund të zbatohet edhe në vendet e tjera të Ballkanit 
Perëndimor. 

 ● Shoqëria civile duhet të përfshihet në monitorimin dhe vlerësimin e 
ndikimit që ka ripërdorimi social i aseteve (pronave) të sekuestruara.

 ● Sektori privat (sidomos bankat dhe zyrat e kontabilitetit) dhe 
organizatat që kanë njohuri praktike të rëndësishme, si Zyra e Kombeve 
të Bashkuara për Drogat dhe Krimin dhe OSBE-ja, duhet t'i ndihmojnë 
qeveritë e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor që të fuqizojnë 
kapacitetet e tyre për të sekuestruar asetet dhe për të punuar me 
OSHC-të për të ndihmuar me ripërdorimin e këtyre burimeve në 
komunitet. 

 ● Nismat dhe organizatat si Rrjeti Ballkanik Ndërinstitucional i 
Menaxhimit të Aseteve dhe OSBE-ja, duhet të punojnë edhe me 
agjencitë qeveritare edhe me OSHC-të në drejtim të përmirësimit 
të praktikës së ripërdorimit të aseteve për qëllime sociale me synim 
fuqizimin e qëndrueshmërisë ndaj krimit të organizuar. 

 ● Efekti simbolik dhe psikologjik i ripërdorimit social të aseteve të 
konfiskuara duhet të vihet në dukje duke ekspozuar mënyrën se si 
kthimi i pronave, kompanive ose hapësirave të gjelbra te komunitetet 
e prekura nga krimi i organizuar jo vetëm që rishpërndan të ardhurat e 
krimit në dobi të publikut, por cenon edhe imazhin e aktorëve kriminalë 
dhe të korruptuar si persona të pasur dhe të paprekshëm. Gjithashtu, 
kjo do të tregonte që nga krimi nuk mund të nxjerrësh dot përfitime.

Shoqëria civile 
duhet të përfshihet 
në monitorimin 
dhe vlerësimin 
e ndikimit që ka 
ripërdorimi social i 
aseteve (pronave) 
të sekuestruara.
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Biblioteka "KinFolk Coffee Library" në Durrës të 
Shqipërisë është pronë e rikuperuar nga krimi, që 

tani përdoret për të përgatitur ushqim dhe si qendër 
komunitare shumëkulturore.© Biblioteka "KinFolk Coffee 

Library", burimi: Facebook

MARRJA E FITIMIT QË 
KRIJOHET NGA KRIMI 
Modeli ideal afarist për çdo kriminel është modeli që ofron një ekuilibër të mirë midis rrezikut të 
ulët dhe përfitimit të madh. Konfiskimi i të ardhurave nga krimi, nëpërmjet rikuperimit të aseteve, 
bën që rreziku i kryerjes së aktiviteteve kriminale të vazhdojë të jetë i ulët, por të ulëta do të 
jenë edhe përfitimet e mundshme që do të ketë autori i krimit. Kjo praktikë e bën krimin më pak 
fitimprurës dhe, për pasojë, edhe më pak tërheqës. OSHC-të në Ballkanin Perëndimor shpesh 
shprehen të zhgënjyera kur shohin kriminelët dhe politikanët e korruptuar teksa përfitojnë nga 
veprimtaritë e tyre të paligjshme dhe i mbajnë për vete fitimet e përfituara në rrugë të pandershme. 
Gjithashtu, ato shprehin keqardhje për mungesën e fondeve që do t'u mundësonin të punonin dhe 
të ndihmonin dhe përkrahnin komunitetet ku ato punojnë. Konfiskimi i të ardhurave që krijohet nga 
krimi dhe përdorimi i tyre për të financuar projekte në komunitet ndihmon për t'i trajtuar të dy këto 
problematika në të njëjtën kohë. 

Duhet thënë, megjithatë, se rikuperimi i aseteve nuk është procedurë e thjeshtë. Në përgjithësi, ajo 
ka katër faza (shih figurën 1). Në fazën e parë, "faza hetimore paraprake", hetuesit mbledhin të dhëna 
lidhur me të ardhurat e krimit. Në fazën e dytë, ata përcaktojnë pronësinë duke realizuar hetime 
financiare dhe përgatisin rastin për fazën e tretë (gjyqësore), ku personi i akuzuar ose dënohet ose 
lirohet nga akuzat, dhe ku merret vendimi për konfiskimin. Në fazën e katërt, shteti i jep asetet e 
konfiskuara për qëllime të ndryshme, duke përfshirë edhe ripërdorimin e tyre për qëllime shoqërore.5
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Monitoron punën e gjykatave, propozon ide për 
përdorimin social, parashtron ankesa, cakton 
agjenda, rrit vetëdijësimin.

1  

Faza hetimore 
paraprake

4  

Faza e 
shpërndarjes

2  

Faza hetimore 

3  

Faza gjyqësore

Ndihmon në mbledhjen e 
informacioneve, raportimin 
dhe rritjen e vetëdijesimit.

Ripërdorimi i aseteve të 
konfiskuara dhe krijimi i 
hapësirave të sigurta për 
komunitetet, ku ato të mund 
të ndërveprojnë me njëra-
tjetrën: biblioteka, bar-kafe, 
parqe, etj. 

Ushtron presion, 
përcjell dhe monitoron 

progresin, rrit 
vetëdijësimin

FIGURA 1 Roli i shoqërisë civile në procesin katër fazor të rikuperimit të aseteve.

Logjika që qëndron në themel të rikuperimit të aseteve është që grupet kriminale të organizuara në 
përgjithësi kanë si motivim fitimin. Ato trafikojnë komoditete të paligjshme si droga dhe armët ose 
kontrabandojnë mallra të ligjshme si karburanti, ushqimet ose njerëzit. Të ardhurat e krimit zakonisht 
kalojnë në procesin e pastrimit të parave përmes blerjes së pronave ose bizneseve, dërgohen në 
llogari bankare jashtë vendit ose shndërrohen në para fizike, kriptovalutë ose mallra të çmuara si 
makinat dhe jahtet, veprat e artit, bizhuteritë dhe sende të tjera me vlerë. Vlera e këtyre aseteve 
është aq e madhe saqë i bën buxhetet e shumë OSHC-ve e madje edhe të disa qeverive lokale 
të duken fare të vogla. Për shembull, vlera prej 15 000 eurosh e një automjeti të konfiskuar është 
përafërsisht e njëjtë me atë të një granti projektesh për OJQ-të, ndërsa ambientet afariste ose 
apartamentet luksoze mund të mbulojnë buxhetin që një komunë mesatare (si Peja në Kosovë) heq 
mënjanë (500 000 euro) çdo vit për kulturën, rininë dhe sportin.6 Po të marrim parasysh se sa vlerë 
të madhe kanë këto investime, është e qartë se edhe ripërdorimi modest i aseteve të konfiskuara do 
të jetë ndihmesë e madhe për komunitetet në të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor.
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Indeksi Global i Krimit të Organizuar për vitin 2021 tregon se katër nga gjashtë vendet e Ballkanit 
Perëndimor (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe Serbia) bëjnë pjesë në dhjetë vendet 
me notat më të larta në Evropë në aspektin e krimit të organizuar. Më tej, shtrirja, shkalla dhe ndikimi 
i tregjeve të paligjshme në këto katër vende janë, të gjitha, mbi mesataren globale.7 Kjo do të thotë 
se ekziston një numër i lartë kriminelësh në Ballkanin Perëndimor ose që vijnë nga ky rajon, dhe që 
bëjnë para të shumta. E, megjithatë, fare pak prej aseteve të tyre kriminale sekuestrohen. Kjo mund 
t'u vishet, pjesërisht, notave të ulëta të të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor për sa i përket 
qëndrueshmërisë, të cilat janë pasqyrim i sistemeve të dobëta ose të komprometuara të drejtësisë 
dhe transparencës dhe llogaridhënies jocilësore të qeverisë. Në fakt, 92% e qytetarëve në Ballkanin 
Perëndimor e perceptojnë krimin e rëndë, të organizuar dhe financiar si sfidën më urgjente të 
sigurisë që duhet trajtuar në rajon.8 

Konfiskimi dhe sekuestrimi i pasurive është pjesë kryesore e instrumenteve ndërkombëtare ligjore 
që përdoret për luftën ndaj krimit, siç janë "Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër krimit të 
organizuar ndërkombëtar" dhe "Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit". Krahas 
kësaj, BE-ja nxit marrjen e masave që bëjnë të mundur që pronat e konfiskuara të përdoren për 
interesin e publikut ose për qëllime sociale.9 Pavarësisht natyrës jodetyruese të Direktivës së vitit 
2014 të BE-së "Për ripërdorimin social", 19 nga 27 shtete anëtare kanë legjislacion të posaçëm për 
konfiskimin e pronave për interesin e publikut ose për qëllime sociale,10 çka mund të jetë stimul për 
qeveritë dhe parlamentet e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Edhe OSBE-ja ka theksuar 
fuqishëm ripërdorimin social të aseteve, sidomos në Evropën Juglindore. 

Të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor kanë krijuar legjislacion lidhur me rikuperimin e aseteve dhe 
kanë ngritur njësi të inteligjencës financiare ose njësi të specializuara për parandalimin e pastrimit të 
parave, të cilat kanë kompetencat dhe aftësitë e nevojshme për të shkuar pas të ardhurave të krimit. 
Me përjashtim të Bosnjës dhe Hercegovinës në nivel shtetëror,11 të gjitha vendet e rajonit kanë ligje 
kombëtare që parashikojnë konfiskimin e pasurive që u përkasin personave të dënuar në rastet kur 
besohet se krimineli përfiton ekonomikisht nga krimi dhe/ose kur rrethanat e rastit sinjalizojnë se 
pasuria është nxjerrë nga veprimtari kriminale. Gjithashtu, ato kanë krijuar organe kombëtare që kanë 
kompetencë të administrojnë asetet e konfiskuara dhe të publikojnë statistika lidhur me konfiskimin e 
parave fizike dhe aseteve të tjera. Këto kuadro ligjore paraqiten përmbledhtas në figurën 2.

Shqipëria ka legjislacion (i cili ka marrë për shembull praktikën më të mirë italiane, të njohur me 
termin "Ligji "Rognoni-La Torre"" të vitit 1982) me të cilin barra e provës kalon nga prokuroria tek 
i pandehuri dhe u mundëson autoriteteve të marrin masa kundër aseteve kriminale dhe jo thjesht 
kundër faktorëve kriminalë.12 Mali i Zi po përgatit ndryshime për ligjin për konfiskimin e të ardhurave 
të fituara nga krimi, duke u përqendruar te nisja e hershme e hetimeve financiare dhe te fuqizimi i 
bashkëpunimit dhe bashkërendimit midis institucioneve.13 Megjithatë, shoqëria civile dhe prokuroria 
në Malin e Zi kanë paralajmëruar se institucionet nuk kanë kapacitet për të zbatuar propozimet e reja 
dhe kanë bërë thirrje për konsultime të mëtejshme.14
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FIGURA 2 Roli i shoqërisë civile në procesin katër fazor të rikuperimit të aseteve.
Burimi: Mbështetur në informacionet e disponueshme rreth legjislacionit aktual për rikuperimin e aseteve në secilin 
vend dhe në shqyrtimin e raporteve për zbatimin e këtij legjislacioni.
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Megjithatë, pavarësisht ekzistimit të ligjeve dhe institucioneve të 
nevojshme, në shumë prej juridiksioneve të të gjashtë vendeve të Ballkanit 
Perëndimor, procesi i drejtësisë penale—nga zbulimi fillestar i krimit deri 
te vendimi gjyqësor i formës së prerë dhe sekuestrimi i pronës—është 
i ngadaltë dhe mund të zgjasë deri në disa vjet. Hetimet financiare nuk 
kryhen gjithmonë në bashkërendim me hetimet penale. Edhe kur ka 
raste të suksesshme të ndjekjes penale, asetet që sekuestrohen janë të 
pakta ose ndonjëherë nuk sekuestrohet asnjë aset. Gjithashtu, ka pak 
informacione lidhur me sendet e konfiskuara.15 

Situata në Maqedoninë e Veriut pasqyron prirjet në mbarë rajonin. Midis 
viteve 2010 dhe 2019, 670 nga 2 496 raste penale të monitoruara u 
çuan në Departamentin për Ndjekjen Penale të Krimit të Organizuar dhe 
Korrupsionit në Gjykatën Komunale të Shkupit (tani Gjykata Penale). Nga 
këto 670 raste, pati konfiskim prone në vetëm 36 prej tyre.16 Sipas një 
studimi të vitit 2019 të koalicionit "Gjithçka për gjykime të drejta" ("All 
for Fair Trials"), me seli në Shkup, midis viteve 2015 dhe 2019, gjykatat 
urdhëruan konfiskimin e pasurive nga vetëm 1% e të gjithë kriminelëve të 
dënuar.17  Për pasojë, kriminelët mbarojnë dënimin dhe pastaj i rikthehen 
plaçkës së tyre, ose asetet e tyre, pasi ruhen në magazina për shumë vite, 
amortizohen dhe nuk kanë ndonjë dobi të madhe as për ta dhe as për 
shoqërinë. 

Në fakt, në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor asetet që janë konfiskuar 
kanë qenë relativisht të pakta. Në vitin 2020, vlera e përllogaritur e 
aseteve të konfiskuara paraprakisht ishte 19 milionë euro në Kosovë,18 
11,5 milionë euro në Bosnjë dhe Hercegovinë,19 dhe 4,7 milionë euro 
në Shqipëri.20 Midis viteve 2015 dhe 2019, në Maqedoninë e Veriut 
u sekuestruan rreth 9 milionë euro.21 Numrat tregojnë se, në mënyrë 
paradoksale, dy vendet që janë më pak të pajisura për të realizuar 
ripërdorimin social të pasurive—Bosnja dhe Hercegovina dhe Kosova—
kanë sekuestruar sasinë më të madhe të të ardhurave të krimit. Në Serbi, 
gjykatat pranuan dy kërkesa për konfiskim të përhershëm të aseteve 
të katër personave,22 ndërsa në Mal të zi, u morën 12 vendime për 
sekuestrim të përkohshëm, të pronave të paluajtshme, automjeteve, 
bonove të thesarit dhe parave.23 

Autoritetet e 
drejtësisë penale 
në Ballkanin 
Perëndimor duhet 
të përmirësojnë 
rezultatet në 
aspektin e 
sekuestrimit dhe 
konfiskimit të 
aseteve kriminale.
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RIPËRDORIMI SOCIAL I 
ASETEVE 
Në shumicën e rasteve, kur bëhet rikuperimi i aseteve, ato konfiskohen nga shteti dhe vlera i 
kalon buxhetit të shtetit. Asetet përdoren edhe për të mbështetur projektet lokale, të cilat janë në 
qendër të këtij studimi. Kemi të bëjmë me procesin e "ripërdorimit të drejtpërdrejt social të aseteve" 
atëherë kur autoritetet kompetente i vënë asetet e konfiskuara në dispozicion të publikut, p.sh. duke 
shndërruar një shtëpi që ka qenë pronë e një krimineli në shesh lojërash ose kopsht për fëmijë, me 
kërkesën e përfituesve që i përmbushin kushtet, ku përfshihen OSHC-të ose autoritetet. Kjo praktikë 
ka qenë e zakonshme në Itali duke filluar nga mesi i viteve 1990. 

Nga ana tjetër, kemi të bëjmë me "ripërdorim të tërthortë" atëherë kur të ardhurat e fituara nga krimi 
shpërndahen nëpërmjet fondeve të posaçme për të kompensuar viktimat e krimit, për të investuar 
në parandalimin e krimit, për të financuar projekte për trajtimin e personave që kanë varësi nga 
droga, ose për të mbështetur agjencitë e zbatimit të ligjit.24 

Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, me përjashtim të Kosovës, kanë rregullore me të cilat lejohet 
ripërdorimi i aseteve të konfiskuara për përdorim social. Kuadrin ligjor më të fuqishëm e ka Shqipëria, 
ku zbatohet ripërdorimi i tërthortë: për të parandaluar krimin, është krijuar një fond i posaçëm 
me para të fituara nga asetet e konfiskuara, të cilat mund të përdoren për projekte shtetërore ose 
komunitare në sferën e parandalimit të krimit dhe edukimit ligjor.25 Në Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal 
të Zi dhe Serbi, përparësi i është dhënë shitjes së aseteve të konfiskuara. Për shembull, autoriteti 
i menaxhimit të aseteve mund të shpallë një tender për dhënien me qira ose shitjen e pasurisë së 

Të rinjtë e të rejat përdorin një qendër kulturore në Nish të Serbisë si teatër 
për të vënë në skenë drama lidhur me kreditë e paligjshme me interesa të larta 
dhe aftësimin e të rinjve për t'i bërë ballë krimit. © Qendra "Protecta", burimi: 
Facebook
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paluajtshme, të cilën e përfiton ofertuesi me ofertën më të lartë. Nëse ky 
proces nuk bëhet brenda një viti, ekziston mundësia që asetet të dhurohen 
për qëllime humanitare ose t'i mirëbesohen një autoriteti zyrtar që mund 
t'i ripërdorë ato.26 Në Maqedoninë e Veriut, autoriteti i menaxhimit të 
aseteve mund t'i japë shoqërisë civile ushqime, veshmbathje dhe pije që 
janë konfiskuar (për shembull, sepse janë shitur në tregun e zi, janë futur 
kontrabandë ose janë false).27 

Ripërdorimi social nuk është pa sfidat e veta. Në disa raste, ish-pronarët e 
aseteve bëjnë kërcënime ose shkaktojnë probleme, por rrjetëzimi midis të 
gjitha palëve të interesuara, ku përfshihet edhe komuniteti lokal, ndihmon 
në arritjen e një rezultati të suksesshëm. Agjencitë, si administratore të 
këtyre pasurive shtetërore, janë të detyruara të japin mbështetjen e tyre 
gjatë gjithë këtij procesi.28

KUADROT LIGJORE DHE 
INSTITUCIONALE  PËR 
RIPËRDORIMIN SOCIAL 

 
OSHC-të luajnë një rol kyç në ripërdorimin social të aseteve të konfiskuara. 
Mbi të gjitha, OSHC-të mund të tërheqin më shumë vëmendje drejt 
praktikës, duke i nxitur qeveritë ta bëjnë konfiskimin dhe ripërdorimin 
social prioritete të tyre, për shembull, në kuadër të strategjive të tyre 
kundër korrupsionit. Ato mund të avokojnë për legjislacion të ndërlidhur 
me rikuperimin e aseteve, të sigurojnë që ligji të parashikojë ripërdorimin 
social të aseteve kriminale dhe të bëjnë thirrje për ndryshime në reformat 
institucionale dhe politike. 

OSHC-të gjithashtu mund të mbështesin paditë dhe të nxisin procedurat 
dhe marrëveshjet ligjore për menaxhimin e aseteve. Për shembull, Shoqata 
Serbe e Prokurorëve ka propozuar një urdhër gjyqësor më specifik në 
lidhje me pronat, sipas të cilit pronësia mbi asetet e fituara nga veprimtaria 
kriminale i kalon shtetit.29 Në të njëjtën kohë, OJQ-ja "MANS", e cila trajton 
korrupsionin dhe krimin e organizuar në Mal të Zi, ka publikuar një grup 
rekomandimesh ligjore lidhur me konfiskimin e aseteve në mungesë të 
dënimit të autorit ose konfiskim social.30

OSHC-të 
gjithashtu mund 
të mbështesin 
paditë dhe të 
nxisin procedurat 
dhe marrëveshjet 
ligjore për 
menaxhimin e 
aseteve.
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Më tej, shoqëria civile mund të luajë funksionin e monitoruesit duke 
bërë monitorime dhe vlerësime të jashtme të proceseve të menaxhimit 
të aseteve,31 ashtu siç ka bërë organizata "Transparency International" 
në Bosnjë dhe Hercegovinë.32 Kjo do të garantonte që të dhënat rreth 
aseteve kriminale të konfiskuara në mënyrë të përhershme të mblidheshin 
dhe t'i viheshin në dispozicion publikut. Ky lloj monitorimi është i 
rëndësishëm sepse, kur bëhet fjalë për ripërdorimin social të aseteve, 
një prej sfidave më të mëdha në vendet e Ballkanit Perëndimor është 
garantimi i transparencës në lidhje me asetet e konfiskuara, sidomos të 
atyre që konfiskohen në mënyrë të përhershme, duke shënuar të paktën 
një përshkrim të asetit, vendndodhjen dhe gjendjen. OSHC-të nga Serbia 
raportojnë se aktualisht nuk kanë qasje në këto informacione. 

Menaxhimi efektiv, efikas dhe transparent i aseteve që u konfiskohen 
kriminelëve është tepër i rëndësishëm për të ruajtur integritetin e këtij 
procesi dhe besimin e publikut në këtë proces. Në këtë drejtim, praktika 
e mirë (që ndiqet, për shembull, në Estoni ose Rumani) është përditësimi 
i listave publike (p.sh. në një faqe interneti) për mallrat që janë të 
disponueshme për ripërdorim social dhe dhënia e mundësisë që përfituesit 
që i përmbushin kushtet të mund të dorëzojnë kërkesa për përdorimin e 
këtyre mallrave.33 Nga ana tjetër, integriteti mund të cenohet nga mungesa 
e transparencës: hetimet e kohëve të fundit në Palermo të Italisë kanë 
nxjerrë në shesh korrupsionin që ekziston brenda sistemit gjyqësor në 
lidhje me menaxhimin e aseteve të konfiskuara.34 

Një shtëpi pranë Novi Sadit në Serbi, e cila dikur u përkiste kriminelëve, është konfiskuar dhe tani përdoret si 
shtëpi për personat me autizëm.  
© Radio "Evropa e Lirë"
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Shoqëria civile mund të punojë edhe me qeveritë për të diskutuar 
programe strategjike dhe jo thjesht aktivitete që ndodhin vetëm një herë, 
për të siguruar që ripërdorimi social i aseteve të bëhet në mënyrë të 
qëndrueshme. 

Megjithatë, praktikat më të mira dhe intervistat me ekspertët tregojnë 
se duhet të përmbushen disa kërkesa përpara se shoqëria civile të mund 
të marrë pjesë në ripërdorimin social të aseteve të konfiskuara.35 Në 
parakushtet e domosdoshme për përdorimin e pasurive të konfiskuara nga 
shoqëria civile bëjnë pjesë:

 ● Rikuperimi i aseteve është objektiv i politikave të qeverisë, në të cilin 
përfshihet një numër i madh palësh të interesuara, duke përfshirë edhe 
shoqërinë civile. 

 ● Autoriteti që menaxhon asetet e konfiskuara kriminale duhet të jetë 
funksional.

 ● Institucionet që sekuestrojnë asetet e luajtshme, pronat e paluajtshme 
dhe asetet korporative të kriminelëve, duhet të jenë në gjendje t'i 
ripërdorin ato për dobi të shoqërisë.

 ● Rregulloret duhet të parashikojnë opsionin për ripërdorimin e aseteve 

kriminale, pas konfiskimit, për kauza të mira. 

Që organizatat e shoqërisë civile të kenë më shumë mundësi për të marrë 
pjesë në përdorimin e aseteve kriminale të konfiskuara, do të ishte e 
dobishme nëse:

 ● Ripërdorimi social i aseteve të konfiskuara kriminale është një prej 
objektivave të politikave të qeverisë.

 ● OSHC-të në nivel kombëtar avokojnë në mënyrë të vazhdueshme për 
konfiskimin dhe ripërdorimin social të aseteve kriminale.

 ● Të dhënat rreth aseteve kriminale të konfiskuara në mënyrë të 
përhershme mblidhen dhe bëhen të disponueshme në mënyrë 
transparente, duke u mundësuar kështu njerëzve dhe OJQ-ve që të 
hulumtojnë, eksplorojnë, gjejnë ndërlidhjen, shkarkojnë dhe ripërdorin 
të dhënat me lehtësi. 

 ● Procedurat operative për përfshirjen e shoqërisë civile janë gati dhe 
zbatohen. 

Në figurën 3 jepet një pasqyrë e përgjithshme e gjendjes aktuale në 
Ballkanin Perëndimor lidhur me rolin e shoqërisë civile dhe ripërdorimin 
social të aseteve të konfiskuara. Kjo tregon se si po e përmbushin vendet 
e rajonit pjesën më të madhe të kritereve minimale. Megjithatë, me 
përjashtim të shembullit të mirë të Shqipërisë, e cila ka një qasje relativisht 
të përparuar, ka vend për përmirësim. Në të vërtetë, kjo tregon se ka 
pak transparencë lidhur me asetet e konfiskuara dhe se procedurat për 
përfshirjen e shoqërisë civile janë ose të paqarta ose nuk ekzistojnë fare. 
Këto fusha duhet të jenë me shumë në qendër të vëmendjes.

Ripërdorimi 
social i aseteve 
kriminale të 
konfiskuara duhet 
të jetë objektiv 
politikash për 
qeveritë e Ballkanit 
Perëndimor.
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FIGURA 3 Përmbushja e kërkesave për përfshirjen e shoqërisë civile në ripërdorimin social të aseteve kriminale të 
konfiskuara në gjashtë vendit e Ballkanit Perëndimor.
Burimi: Mbështetur në informacionet e disponueshme rreth legjislacionit aktual për rikuperimin e aseteve në secilin 
vend dhe në shqyrtimin e raporteve për zbatimin e këtij legjislacioni.
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ETAPAT E RIPËRDORIMIT SOCIAL TË ASETEVE 
TË KONFISKUARA DHE RASTET STUDIMORE 

 
Si mund të ripërdorin drejtpërdrejt ose tërthorazi OSHC-të pasuritë e sekuestruara? Në Itali, ku 
rrjete të shoqërisë civile si "Libera" kanë qenë pionierë të kësaj fushe, asetet përdoren për të 
financuar fushatat për rritjen e vetëdijesimit të publikut rreth krimit dhe korrupsionit, për të financuar 
bizneset e vogla në fazat e tyre të hershme, për të mbështetur grupet dhe aktivitetet rinore, për 
të ofruar shërbime sociale (për shembull, për përdoruesit e drogës) dhe për të nxitur ripërtëritjen e 
komuniteteve lokale.36 

Nga viti 2004, organizata italiane "Al di là dei Sogni" ka përdorur parcelat e tokës të rikuperuara nga 
mafia për të hapur ferma organike në Sesa Aurunka, qytezë në jug të Italisë. Qëllimi i këtij projekti 
është krijimi i një modeli të qëndrueshëm social dhe bujqësor nëpërmjet ofrimit të trajnimeve, 
hapjes së vendeve të punës për grupet e disavantazhuara dhe të margjinalizuara dhe përfshirjes 
së komunitetit lokal në fushatat e ndërgjegjësimit.37 Një OSHC tjetër, "Comitato don Peppe 
Diana", menaxhon një projekt që ofron një "laborator" ku të rinjtë e të rejat mund të mësojnë rreth 
inovacionit shoqëror. Laboratori është i vendosur në një pronë që iu konfiskua mafies.38

Ripërdorimi social i aseteve vërtet mund të jetë zhvillim më i vonshëm në gjashtë vendet e Ballkanit 
Perëndimor sesa në pjesët e tjera të botës, por tashmë kanë dalë në pah disa shembuj të mirë, dhe 
kjo mund të shihet veçanërisht  në Serbi dhe Shqipëri. Në figurën 4, paraqitet kronologjia e disa prej 
zhvillimeve dhe veprimtarive më kryesore në rajon.

Një ish-klub nate në Fier të Shqipërisë u modelua për t'u përdorur për diçka tjetër: tani është pastiçeria "KeBuono". 
© Organizata "Partners Albania", burimi: YouTube
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Në vitin 2009, Serbia miratoi një ligj për sekuestrimin dhe konfiskimin 
e të ardhurave të fituara nga krimi, i cili u promovua si vegël novatore 
dhe efektive kundër krimit të organizuar.39 Në të njëjtën kohë, aktivistët 
e shoqërisë civile filluan të diskutonin rolin e tyre në rikuperimin dhe 
ripërdorimin social të aseteve, me mbështetjen e rrjetit antikrim "FLARE" 
(Freedom, Legality and Rights in Europe—Liri, Ligjshmëri dhe të Drejta në 
Evropë), i cili përbëhet nga organizatat e shoqërisë civile. Në vitin 2010, 
rrjeti "FLARE" hapi një zyrë rajonale në Serbi,40 ndërkohë që anëtarja 
"PROTECTA" e rrjetit "FLARE" zhvilloi disa konferenca mbi temën e 
ripërdorimit social, me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Serbi. Në vitin 
2011, u krijua rrjeti i shoqërisë civile "Veprim Kundër Krimit" (Anticriminal 
Action—ACRIMA). Rrjeti "ACRIMA" ishte rrjeti i parë që krijohej në Serbi 
për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin dhe për të rikonfirmuar 
parimin e ligjshmërisë. Pavarësisht fillimit premtues, mungesa e mbështetjes 
së donatorëve, e gërshetuar me ndryshimet politike të vitit 2012 të 
cilat ndikuan te bashkëpunimi midis drejtorisë përgjegjëse për asetet e 
sekuestruara dhe shoqërisë civile, në fund çoi në mbylljen e veprimtarive.41 
Edhe rrjeti "ACRIMA" ndaloi punën.

Megjithatë, organizata të tjera në Serbi, si Shoqata Kombëtare e Prindërve 
të Fëmijëve me Kancer (NURDOR) patën më shumë sukses. Organizata 
"NURDOR" kishte për objektiv të ngrinte një qendër trajtimi në Novi Sad 
të Serbisë, ku fëmijët që vuajnë nga kanceri të mund të qëndronin me 
pjesëtarët e familjes së tyre gjatë terapisë. Sigurimi i një shtëpie të konfiskuar 
nuk ishte gjë e lehtë. Në fillim, autoritetet e hodhën poshtë këtë ide. 
Këmbëngulja e nismëtares Jolanda Korora dha frytet e veta kur NURDOR-it 
iu dha një shtëpi e konfiskuar e cila më përpara kishte qenë pronë e Darko 
Sariçit, kontrabandist i dënuar për drogë.42 

Edhe shoqëria civile në Shqipëri ka hapur debatin lidhur me ripërdorimin 
social të aseteve të konfiskuara. OSHC-ja "Partnerët Shqipëria për 
Ndryshim dhe Zhvillim" ka qenë fuqia nxitëse e avokimit për ripërdorimin e 
qëndrueshëm të aseteve kriminale të konfiskuara dhe për shndërrimin e tyre 
në hapësira për qëllime shoqërore, kulturore dhe rehabilitimi.43 "Partnerët 
Shqipëri" kanë organizuar trajnime (workshop-e) për shoqërinë civile në 
pesë qytete.44 Ato u organizuan në kuadër të projektit "CAUSE" të financuar 
nga BE-ja, të cilin organizata "Partnerët Shqipëri" e zbatoi së bashku me dy 
OSHC italiane: "Project Ahead" dhe "Comitato Don Peppe Diana" nga viti 
2016 deri në vitin 2020. Projekti me vlerë rreth 450 000 euro ndihmoi në 
krijimin e një modeli të mirë të ripërdorimit të qëndrueshëm të aseteve të 
konfiskuara nga krimi i organizuar për të mirën e komunitetit, model ky i cili 
mund të kopjohet nga vende të tjera. 

Projekti, i cili kap 
vlerën prej 450 000 
eurosh, ndihmoi 
në krijimin e një 
modeli të mirë 
të ripërdorimit 
të qëndrueshëm 
të aseteve të 
konfiskuara nga 
krimi i organizuar 
për të mirën e 
komunitetit.
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Shoqata Kombëtare Serbe e Prindërve 
të Fëmijëve me Kancer (NURDOR) fillon 
punimet në një pasuri të konfiskuar.

Maqedonia e Veriut dhe Serbia miratojnë 
ligjin e posaçëm për menaxhimin e 

rikuperimit të aseteve.

Serbia miraton ligjin e ri dhe Kosova 
miraton ligjin e parë të posaçëm për 

menaxhimin e rikuperimit të aseteve.

Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës 
miraton ligjin e posaçëm për menaxhimin 
e rikuperimit të aseteve.

Mali i Zi miraton ligjin e posaçëm për 
administrimin e rikuperimit të aseteve. 

Kosova miraton ligjin e ri dhe Republika 
Serbe miraton ligjin e parë të posaçëm 

për administrimin e rikuperimit të 
aseteve. 

Shqipëria miraton ligjin e posaçëm për 
administrimin e rikuperimit të aseteve. 

Rrethi i Bërçkos në Bosnjë dhe 
Hercegovinë miraton ligjin e posaçëm për 
administrimin e rikuperimit të aseteve.

Shoqata "Zemër për Fëmijët me Kancer" 
në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës 
merr rreth 25 000 euro para të 
konfiskuara nga krimi.

Pastiçeria sociale "KeBuono", biblioteka 
"KinFolk Library" dhe Garazhi Social i 
Artizanatit në Shqipëri fillojnë punën në 
një pronë të konfiskuar.

Shoqata "Së Bashku" (Together) nga 
Republika Serbe, e cila ndihmon njerëzit 
me çrregullime mendore, merr një laptop 
të konfiskuar bashkë me një printer.

Maqedonia e Veriut miraton strategjinë e 
posaçme për konfiskimin e aseteve. 

Ligj i miratuar
Veprimtari e vënë 
në zbatim

Strategji

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

FIGURA 4  Kronologjia e arritjeve kryesore lidhur me konfiskimin dhe ripërdorimin social të aseteve në Ballkanin 
Perëndimor.
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Falë mbështetjes së projektit "CAUSE", në Shqipëri, në vitin 2018, u hapën tri sipërmarrje sociale.45 

Njëra sipërmarrje sociale është pastiçeria "KeBuono" në Fier, e cila ndodhet në një pronë të 

konfiskuar nga krimi i organizuar. Krahas ofrimit të produkteve ushqimore, pastiçeria nxit kulturën 

e ligjshmërisë dhe ndalimit të dhunës në komunitet, me fokus të veçantë te ish-të burgosurit dhe 

familjet e tyre. Gjithashtu, aty ofrohen edhe kurse aftësimi profesional dhe aktivitete për të rinjtë 

e të rejat. Rreth 75% e personelit janë njerëz që kanë qenë të rrezikuar nga krimi ose kanë qenë 

viktima të tij, sidomos të rinj dhe gra.46 Siç u shpreh Anisa Xaka, punonjëse e pastiçerisë sociale 

"KeBuono", ky vend është bërë urë komunikimi për nevojat e komunitetit. Ai që dikur ishte një vend 

ku zhvilloheshin veprimtari kriminale, tani po bëhet pishtar shpagimi për komunitetin lokal.47 - Sfida e 

vërtetë, - tha Xaka, - është t'ia bëjmë të ditur publikut që sipërmarrja jonë është një model që tregon 

se si duhet ta marrë nën kontroll komuniteti situatën dhe si t'i përdorë për qëllime të mira pasuritë 

që dikur i përkisnin krimit të organizuar."

Asetin e dytë të rikuperuar e përdor biblioteka "KinFolk Coffee Library" në Durrës. Kafeneja shërben 

edhe si qendër shumëkulturore ku ofrohen trajnime, kurse aktrimi, grupe diskutimi, orë mësimore 

për shah dhe gjuhë të huaja dhe shkolla verore e dimërore. Në vitet 2019 dhe 2020, në veprimtaritë 

edukative, artistike dhe kulturore që u zhvilluan në bibliotekë, kanë marrë pjesë mbi 150 të rinj e të 

reja.48 Projekti u drejtohet të rinjve që rrezikohen nga delikuenca e të miturve, duke i angazhuar ata 

në aktivitete shoqërore dhe kulturore të cilat përbëjnë një alternativë ndaj aktiviteteve të paligjshme 

dhe jetës kriminale. Kur biblioteka u hap në fillim, pati disa probleme me ish-pronarët dhe banorët e 

ndërtesës ku ndodhet pasuria e konfiskuar. Në fund, çdo gjë shkoi mirë edhe për bibliotekën, edhe 

për banorët. Menaxheri i projektit u shpreh se, "kur panë gjithë këto rezultate, u bënë klientë të 

rregullt".49 

Sipërmarrja e tretë sociale, e themeluar në kuadër të projektit "CAUSE", është Garazhi Social i 

Artizanatit në Sarandë. Kjo punishte artizanati, e ngritur në një pronë të konfiskuar, përdor gurë 

natyralë nga plazhet e Sarandës për të bërë punime artizanale që kanë për motiv trashëgiminë 

kulturore lokale. Tetë gra dhe vajza, të gjitha viktima të krimit të organizuar ose dhunës në familje 

ose të rrezikuara prej tyre, u punësuan pas trajnimit fillestar për punimet artizanale me gurë. Garazhi 

i Artizanatit shërben si platformë për veprimtaritë sociale dhe integrimin.50 

Ia vlen të përmendet që në dy rastet e fundit, të dy OSHC-të që zhvilluan sipërmarrjet sociale 

në fillim hasën në probleme me familjet e ish-pronarëve. Tensionet u ulën nëpërmjet dialogut. 

Megjithatë, çështja e sigurisë dhe ndërveprimet me ish-pronarët janë probleme që meritojnë 

vëmendjen e agjencive shtetërore që janë përgjegjëse për dhënien e aseteve të konfiskuara.

Në tetor të vitit 2021, në Shqipëri u hap sipërmarrja e katërt sociale në kuadër të një projekti të 
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mbështetur nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim dhe 

OSBE-ja. Kompania, e quajtur "Tradita ime Artizanale", e cila ndodhet në 

Elbasan, trajnon gratë e pambrojtura të komunitetit dhe krijon vende pune 

në përdorimin e tezgjahut për prodhimin e qilimave tradicionalë.

Në Shqipëri, asetet e konfiskuara janë përdorur edhe në drejtim të uljes së 

dëmit që kanë pësuar përdoruesit e drogës, viktimat e trafikimit, të rinjtë 

dhe gratë.51 Në disa raste, mjetet e konfiskuara janë modifikuar për t'u 

bërë biblioteka lëvizëse.52

Gjithashtu, projekti "CAUSE" ka ndihmuar Agjencinë Shqiptare të 

Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara në 

përgatitjen e procedurave për ripërdorimin dhe monitorimin e aseteve të 

konfiskuara që i lihen në mirëbesim shoqërisë civile.53 Në dhjetor të vitit 

2020, agjencia publikoi thirrjen e parë për aplikim nga shoqëria civile për 

projekte që do të financoheshin nga fondi i posaçëm për parandalimin e 

krimit.54 Në nëntor të vitit 2021, Agjencia nënshkroi kontrata me shtatë 

OSHC, duke ndarë kështu pothuaj 800 000 euro të ardhura nga asetet 

kriminale, kryesisht për policinë dhe agjencinë, por edhe për shoqërinë 

civile.55 

Ndërkohë, në Serbi, Drejtoria për Administrimin e Pasurive të 

Sekuestruara ka vazhduar të mbështesë ripërdorimin e pasurive të 

konfiskuara—në veçanti prona të paluajtshme—për të mbështetur kauzat 

humanitare. Një sërë institucionesh publike (si bashkitë) dhe organizatash 

humanitare kanë përfituar prona të konfiskuara. Për shembull, qytetit të 

Novi Sadit iu dhanë dy shtëpi për të krijuar një shkollë speciale për ofrimin 

e shërbimeve të rehabilitimit për fëmijët me aftësi të kufizuara. 

Megjithatë, OSHC-të në Serbi kanë kritikuar mungesën e transparencës, si 

për vendimet e marra nga drejtori i Drejtorisë në mungesë të procedurave 

të qarta ose procesit konkurrues,56 ashtu edhe për rastet kur Drejtoria 

nuk u përgjigjej kërkesave të OSHC-së për ripërdorimin e pasurisë së 

paluajtshme të konfiskuar.57

Midis përvojës serbe dhe shqiptare me ripërdorimin social ka ngjashmëri, 

por edhe dallime. Në të dy vendet, shoqëria civile ishte nismëtare e 

Në vitin 2021, 
autoriteti shqiptar 
i menaxhimit të 
pronave kriminale 
shpërndau rreth 
800 000 euro 
të ardhura nga 
krimi, kryesisht 
për policinë dhe 
agjencinë, por 
edhe për shoqërinë 
civile.
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ripërdorimit social të aseteve të konfiskuara, duke u mbështetur kryesisht në përvojën italiane 

dhe me përkrahjen e organizatave ndërkombëtare, edhe pse në Shqipëri kishte më shumë fonde 

të disponueshme. Megjithatë, qasja dhe teoria e ndryshimit janë të ndryshme. Shoqëria civile në 

Shqipëri është përqendruar te krijimi i një mjedisi të qëndrueshëm ku sipërmarrja sociale mund të 

përfitojë edhe pas përfundimit të projektit dhe avokoi që shoqëria civile të përdorte fondet nga 

asetet kriminale të konfiskuara, të menaxhuara nga shteti. Nga ana tjetër, shoqëria civile në Serbi 

është përqendruar te krijimi i rrjeteve për të avokuar për konfiskimin e aseteve të krimit dhe për 

nxitjen e ripërdorimit social. Megjithatë, pa mbështetjen e donatorëve dhe në kushtet kur mungon 

bashkëpunimi me organin e menaxhimit të aseteve, pronat e paluajtshme të konfiskuara në Serbi 

mbeten kryesisht në dispozicion të institucioneve shtetërore dhe rrallëherë i jepen shoqërisë civile.

Katër vendet e tjera të rajonit kanë pasur përvojë të kufizuar me ripërdorimin social të pasurive të 

konfiskuara. Në Maqedoninë e Veriut, asetet jetëshkurtra ose me vlerë të ulët janë dhuruar për 

bamirësi.58 Krahas kësaj, gjatë pandemisë "KOVID-19", Agjencia për Menaxhimin e Pronave të 

Konfiskuara siguroi veshmbathje, këpucë, pajisje kompjuterike, kondicionerë, materiale për bërjen 

e maskave mbrojtëse, perde dhe vegla kopshtarie për organet e shëndetit publik, spitalet, burgjet 

dhe kopshtet. Aktualisht, është duke u zbatuar një nismë për dhurimin e lavatriçeve (makinave 

rrobalarëse) me vlerë prej rreth 30 000 eurosh.59 Në maj të vitit 2021, qeveria e Maqedonisë së 

Veriut miratoi një strategji për hetimet financiare dhe konfiskimin e aseteve kriminale, e cila ka në 

qendër të vëmendjes ngritjen e kapaciteteve institucionale, koordinimin horizontal midis autoriteteve 

shtetërore, dhe statistikat.60 Maqedonia e Veriut është i vetmi vend në rajon që ka miratuar një 

dokument specifik politikash për rikuperimin e aseteve. Megjithatë, ky dokument politikash nuk i 

referohet qartazi rolit të shoqërisë civile në këtë proces.

Në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe në Republikën Srpska, të ardhurat e konfiskuara 

të krimit shkojnë në buxhetin federal. Për shembull, midis viteve 2010 dhe 2020, në llogaritë 

e të ardhurave publike të Republikës Serbe janë transferuar rreth 260 000 euro të konfiskuara 

në mënyrë të përhershme. Gjatë së njëjtës periudhë, pasuritë e luajtshme (automjetet, pajisjet 

kompjuterike dhe drutë për ngrohje) me vlerë të përgjithshme prej 142 000 eurosh iu dhanë 

institucioneve publike dhe organizatave humanitare.61 Në dy raste, në vitin 2018, qeveria (me 

sugjerimin e Agjencisë Federale për Menaxhimin e Pasurive të Konfiskuara të Federatës së Bosnjës 

dhe Hercegovinës) i dhuroi rreth 25 000 euro shoqatës "Zemër për Fëmijët me Kancer" në Sarajevë 

dhe në vitin 2017 furnizoi me materiale ndërtimi Aleancën e Invalidëve të Luftës.62 
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Aktivistët e shoqërisë civile të organizatës 
"Juventas" në Podgoricë të Malit të Zi, flasin 

me të rinjtë e të rejat rreth të drejtave të 
njeriut, tolerancës dhe edukimit mediatik. © 

Organizata "Juventas", burimi: Facebook

T'I KTHESH KOMUNITETIT ATË 
QË I MORE

Si përfundim, rikuperimi i të ardhurave të krimit dhe ripërdorimi i tyre në komunitet, e bën krimin 

më pak tërheqës, u mohon kriminelëve pasuritë që mund të ishin përdorur për të financuar më tej 

aktivitetet e paligjshme dhe për të blerë pushtet. Në vend të kësaj, rikuperimi i pajis institucionet 

publike dhe shoqërinë civile me burimet aq shumë të nevojshme, fuqizon kulturën e ligjshmërisë, 

drejtësisë dhe barazisë dhe krijon të mira publike të prekshme.

Me anë të ripërdorimit social të aseteve, të ardhurat e krimit merren dhe u jepen komuniteteve. 

Ripërdorimi social ndihmon jo vetëm në fuqizimin e qëndrueshmërisë së komuniteteve ndaj krimit të 

organizuar, por edhe në krijimin e partneriteteve më të ngushta midis shoqërisë civile dhe qeverive 

në Ballkanin Perëndimor. Deri më tani, kjo praktikë është përdorur në gjashtë vendet e Ballkanit 

Perëndimor vetëm në një shkallë të kufizuar, por me njëfarë suksesi fillestar. Kjo temë meriton më 

shumë vëmendje. 
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Perëndimor dhe Turqi (TACSO), 10 nëntor 2021, 
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