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Lista e shkurtesave që më së shpeshti janë përmendur
KEDNJ Konventa evropiane për të drejtat e njeriut
GJEDNJ Gjykata evropiane për të drejtat e njeriut
KPRM Kodi penal i Republikes së Maqedonisë
MPB Ministria e Punëve të Brendshme
PNDNJP Pakti ndërkombëtar për të drejtat njerëzore dhe politike
OSBE Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian
KRM Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë
LVPRM Ligji për vepra penale i Republikës se Maqedonisë
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Hyrje dhe sqarime mbi metodologjinë e hulumtimit
Projekti “Programi për vëzhgimin e lëndeve gjyqësore përkitazi me korrupsionin në Republikën e Maqedonisë”, ka dy vjet që realizohet në gjyqet e Republikës
së Maqedonisë. Projekti si i tillë, bazohet mbi të dhënat e fituara nga vëzhgimi i
procedurave gjyqësore për vepra nga fusha e korrupsionit qe mundësonë të fitojmë
njohuri, për respektimin e standardeve për gjykim sa më të drejtë gjatë sjelljes së
gjykatësve-ndëshkues të lëndeve nga fusha e korrupsionit, si dhe për nxjerjen e një
analizë lidhur me ballafaqimin e gjyqësisë maqedonase me korrupsionin.
Arsyet e zbatimit të hulumtimit
Arsyet e sjelljes së vendimit për zbatimin e projektit në fjalë janë problemet
ekzistuese në Republikën e Maqedonisë siç është, kriminaliteti, duke filluar nga
zbulimi i veprave penale korruptuese, procedurat në prokurorinë publike dhe në
veçanti respektimi i dispozitave nga ligji për sjellje penale, si edhe respektimi i
standardeve për gjykim sa më të drejtë gjatë zbatimit të proceseve gjyqësore të këtij
lloji.
Projekti “Programi për vëzhgim të lëndeve gjyqësore sa i përket korrupsionit në
Republiken e Maqedonise” është gjegjësishtë vazhdim i projektit të vitit 2008 para të
cilit ishte pilot faza 6 muajshe e emëruar si “Vlerësimi i nevojës për zhvillim të
programit për vëzhgim të procedurave gjyqësore lidhur me korrupsionin në
Republikën e Maqedonisë”e cila u realizua gjatë vitit 2007 nga ana e Koalicionit “Të
gjithë për gjykim të drejtë në bashkëpunim me HBO Transparencë-Zero Korrpusion.
Në kuadër të këtij pilot projekti perfundoi definimi i veprave kriminale të ndërlidhura
me korrupsionin në aspektin e legjislativës dhe praktikës gjyqësore, ku përmes sajë
dolën në siperfaqe më shumë probleme me të cilat organet e përndjekjes gjyqësore
ballafaqohen me vepra nga fusha e korrupsionit. Në të njëjtën kohë u mblodhën edhe
materiale empirike të cilët shërbenin si mjet themelor për monitorimin e mëtutjeshëm
të rasteve përkitazi me korrupsionin. Pikërisht për atë Koalicioni “Të gjithë për
gjykim të drejtë” duke u mbështetur në pervojën e mëparshme, vazhdoi vëzhgimin e
lëndeve gjyqësore të këtij lloji edhe gjatë vitit 2009 me qëllim që në mënyrë sa më
gjithëpërfshirëse të bëjë një vleresim të kapacitetit të gjykatës dhe veprimeve të
gjykatësve gjatë zbatimit të lëndeve gjyqësore nga fusha e korrupsionit,dhe për të
bërë një analizë krahasuese në konstatimet e mëparshme. Rekomandimet e nxjera nga
ky hulumtim do të kontribonin në forcimin e kapaciteteve të gjyqëve, efikasitetin në
pavarësin e gjyqeve dhe do të kontribuojë në luftën kundër krimit të organizuar dhe
korrupsionit.
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Qëllimet e hulumtimit
Qëllimi i këtij hulumtimi është realizimi i çështjeve në vijim:
-

Analizimi i rezultateve të fituara nga vëzhgimi i lëndëve gjyqësore lidhur me
veprat penale korruptive,
Vërtetimi i profilit të kryerësve të veprave penale korruptive,
Shqyrtim i hollësishëm i të gjitha fazave të procedurës gjyqësore,
Verifikim i kohëzgjatjes së proceseve gjyqesore si dhe shkaku per zvarritjen e
tyre,
Analizë përkitazi me respektimin e standardeve për gjykim sa më të drejtë si
dhe,
Sigurimi i informatave të hollësishme për politiken ndëshkuese të gjyqeve
nëpërmjet strukturës së veprave të kryera penale.

Nga rekomandimet e nxjerra dhe duke u bazuar në hulumtimin e bërë mund të merren
masa konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe gjithashtu do të kontribohet për
zgjidhjen e problemeve serioze si psh.mungesa e pavarësisë dhe efikasiteti i dobët i
gjykatës në drejtim të implementimit të rekomandimeve të komisionit Evropian, si një
nga kushtet për hyrje të vendit në Unionin Evropian.
Procedura gjyqësore për vepra penale nga fusha e korrupsionit
Në kuadër të hulumtimit1u përfshinë procedurat gjyqësore për vepra penale nga fusha
e korrupsionit2 të hulumtuara në nëntë gjykata themelore në Republikën e
Maqedonisë edhe atë; Shkup,Veles, Kavadar, Strumice, Manastir, Oher, Kocan,
Shtip, dhe Tetovë.

1

Hulumtimi perfshiu te dhena te lendeve te vezhguara ne periudhen 01.04.2009-31.12.2009
Me definicionin per korrupsionin I formuar ne kuader te projektit “Vleresim i nevojes per zhvillim te
programes per vezhgimin e procedurave gjyqesore ne lidhje me korrupsionin ne Republiken e
Maqedonise”, i realizuar gjat vitit 2007 jan te perfshira 24 vepra penale dhe ate Mito gjate zgjedhjeve
dhe votimeve Mashtrim, ,Mashtrime te bleresve ,Marrje e paautorizuar e dhuratave, Falimentim i
rrejshem, Nxitje e falimentimit,Kryerje e detyres ne menyre te pandergjegjeshme,Keqperdorim te
procesit per falimentim, Demtim ose autorizim te kreditoreve, Pastrim parash dhe prodhime tjera te
veprave ndeshkuese,Mashtrim gjate punes me letra ne vlere dhe pjesmarrje,Dhenia dhe pribavuvanje pa
autorizuar i fshehtesise se punes, Keqperdorimi i detyres zyrtare dhe autorizim,Shperdorim te sherbimit ,
Mashtrim ne sherbim ,Sherbim ne detyre,Marja e ryshfetit ,Dhenia e rishfetit,Ndermjetesim jashteligjor,
Fshehja e prejardhes jo proporcionale te prones , dhenia e fshehtesise zyrtare, Keqperdorim te fshehtesise
shteterore ,Te sherbimit ose ushtarake, Falsifikim i dokumenteve zyrtare ,Arketim dhe pagim jashte
ligjor dhe ndikim jashte ligjor ndaj deshmitareve

2
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Instrumenti hulumtuese
Kjo pjesë e hulumtimit u zbatua mbi bazë të instrumentit të përgaditur më parëpyetësorit për vëzhgimi që përmbante 64 pyetje. Ekzistonte gjithashtu edhe mundësia
që gjatë plotësimit të pyetësorit vëzhguesit (ekip i juristëve me përvojë të mëparshme
në vëzhgimin e këtyre llojeve të veprave penale), të paraqesin vërejtjet e tyre dhe
specifikat lidhur me lëndën konkrete përkatësisht seancën e vëzhguar gjyqësore.
Sa i përket përmbajtjes pyetësori u hartua në atë mënyrë që të mundesonte të merren
informata për segmentet e lëndës së hulumtimit;
-

Para cilit gjyqë dhe cili gjykatës udhëheq lëndën
Data e kryerjes së vëzhgimit, kohëzgjatja e seancës gjyqësore si dhe cila
seancë është me radhe per lenden konkrete
Te dhena per te akuzuarin
Vepra penale dhe përshkrimi i rastit konkret për të cilin udhëhiqet procesi
Nëse është zbatuar procedura hulumtuese / kohëzgjatja e hetimit
Koha e parashtrimit të aktakuzës dhe nëse ka ankesë apo kundërshtim për të
njëjtën
Intervali kohor i parashtrimit të aktakuzes deri në caktimin e seances së parë
gjyqësore
Nëse është shqiptuar masa për paraburgim / ku bazohet shqiptimi dhe
kohëzgjatja e paraburgimit
Prezenca e personave të duhur në procesin gjyqësor si dhe të dhëna lidhur me
masat e ndërmarra për të siguruar prezencën e të akuzuarve
Të dhëna për rastet e gjykimit në mungesë ose nëse është dhënë urdhër për
dorëzim
Kushtet në të cilat zhvillohet gjykimi
Rrjedha e procedurës dëshmuese para gjykatës
Raste për ekspertizëm, me propozim të cilit është dhënë urdhër për
ekspertizëm
Arsyet për anulim të procesit gjyqësor
Të dhëna për aktëgjykimin (kur është shpallur aktëgjykimi, lloji i
aktëgjykimit dhe sanksioni penal , nëse gjyqi ka vendosur për marrje të
dëmshpërblimit të pronës apo ka dhënë mendim për konfiskim të pronës)
Intervali kohor për fillimin e procesit gjyqësor deri në shpalljen e
aktëgjykimit

Bashkë me pyetësorin e lartpërmendur vëzhguesve u është dhënë edhe pyetësor i dytë
mbi bazë të së cilit duhet të jepen mendime për lëndën konkrete që më pare ishte
lëndë e vëzhgimit shumë mujorë.
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Analiza e rezultateve nga vëzhgimi i lëndëve në fushën
e korrupsionit në vitin 2009
Duke krahasuar me raportet e mëparshme të Koalicionit Të gjithë për gjykim të
drejtë, si dhe raportet e ngjajshme të organizatave tjera ndërkombëtare (OSBE) të
cilat merren me vëzhgimin e procedurave gjyqësore dhe përcjelljen e punës së
juristprudencës penale3 këtë vitë vlerësimet për lëndët vëzhguese janë inkurajuese.
Me fjalë të tjera, edhe pse kohëzgjatja e proceseve qëndron ende si një dhimbje e pa
zgjidhur e gjykatës së vendit, vlerësimet e vëzhguesve për punën e gjyqeve janë
pozitive sa i përket çështjeve tjera të rëndësishme, nëse gjykimi dhe dënimet e
gjykatesit janë të drejta në një kuptim kryesisht objektiv dhe nëse janë të kënaqshme
përkitazi me gjykimin e drejtë.
Cila procedurë do te merret si e drejtë mund të varet nga lloji i procedurës së zbatuar
dhe nga supozimet qe i kemi për mënyrën se si kjo mund të funksionojë. Në një masë
të caktuar kuptimi ynë për drejtësi dhe të drejtën janë historikisht të ndërlidhura me
folklorin e drejtësisë.
Fakti se karakteristikat e caktuara të procedurës gjyqësore e lëndojnë ndjenjën tonë
për të drejtë mund të jetë pasqyrë e njohjes me sjellje të llojit të caktuar. Megjithatë
duhet ta kemi parasyshë se me instrumentet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut nuk
garantohet vetëm mënyrë e drejtë e procedurës por parashihet edhe një procedurë e
një lloji të caktuar publik, të shpejtë dhe objektive,me të drejta të qarta dhe të
numëruara elementare të mbrojtjes.Pikërisht sipas këtyre standardeve dhe
kriteriumeve të themeluara nga Gjyqi Evropian për të drejtat e njeriut në Strazburg
është kryer edhe vlerësimi i proceseve vëzhguese të ketij projekti.

3
Shiko raportet e Komitetit te Helsinkut per te drejtat e njeriut(www.mhe.org.mk),Fondacioni Instituti
shoqeri e hapur e Maqedonise(www.soros.org.mk)
dhe Transparenca Maqedoni (www.trancparency-mk.org.mk). Krahaso; Notat dhe perfundimet e
Gjykates Supreme ne Republiken e Maqedonise te Raporteve per punen e gjykatave ne Republiken e
Maqedonise ne vitin 2008. Mbledhja kryesore e Gjykates Supreme te RM,e mbajtur me 26.05.2009
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1. Të dhëna të përgjithshme për lëndët e vëzhguara.
- Numri i lëndëve vëzhguese në gjykatat themelore
Numri i proceseve të udhëhequra në çdo gjyqë

5%

11%

Koçan
Оhër
Veles
Manastir
Shtip
Strumicë
Tetovë
Shkup
Кavadar

7%

20%

14%

4%
20%

17%

2%

Gjate vitit 2009 te vezhguara jane proceset gjyqesore te cilat udhehiqen ne gjyqet e
Republikes se Maqedonise prej gjithsej 110 lende per vepra penale korruptive. Ne
lidhje me shperndarjen e tyre ne gjyqet themelore mund te perfundohet se perqindja
me e madhe e lendeve vezhguese bie ne gjykatat ne Shkup , Strumice ,dhe Manastir.
Me 14% perkatesisht 11% marin pjese gjykatat ne Veles, Kocan perderisa numri me i
vogel i veprave penale per te cilat esht e kryer analize udhehiqen prane gjykatave ne
Oher, Kavadar ,Tetove,dhe Shtip.
Cilës vepër penale i kushtohet procesi

GJYQI THEMELORË

Kodi penal
i RM,n.nr.

353
257
354
Keqpërdorim
279
357
360 Dhënie
Dëmtim ose
247
Vjedhje
I pozitës
Pastrim Marrja e
e sekretit të
privilegjim të
Mashtrim
në
zyrtare dhe
parash mitos
shërbimit
kreditorëve
detyrë
autorizim

256
Keqpërdorim të
procesit
për
falimentim

359
Ndërmjetësim
jashtë
ligjor

GJITHSEJË

PËR CILËN VEPËR PENALE UDHËHIQET PROCESI

Gj,th Manastir

7

0

0

0

11

0

1

0

0

19

Gj.th Veles

12

0

0

0

3

0

0

0

0

15

Gj.th Kavadar

0

0

0

0

6

0

0

0

0

6

Gj.th.Koçan

11

0

0

0

1

0

0

0

0

12

Gj.th Ohër

3

0

0

0

4

0

0

1

0

8

Gh.th Shkup1

16

0

2

1

3

0

0

0

0

22

Gj.th Strumicë

17

0

0

0

3

1

1

0

0

22

Gj.th Tetovë

2

1

0

0

1

0

0

0

0

4

Gj.th Shtip

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

68

1

2

1

32

1

3

1

1

110

Gjithsejë
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Perfaqesuara veprat penale te nenit 353 te KPM-keqperdorim te detyres zyrtare dhe
autorizim 68 lendeve nga gjithsej 110 lende te vezhguara,perderisa nje e treta ,
perkatesisht 32 lende te vezhguara jane per veper te bere penale mashtrim nga neni
247 i KPM. Pjesa e tjetër e lëndeve të vëzhguara bie ne vepren penale pastrim parash
te nenit 279 te kpm me dy lende vezhguese ,vepra penale vjedhje ne detyre neni 354
te KPM me tre lende vezhguese dhe me nga nje lende te vezhguar jane te perfaqsuara
veprat penale te nenit 357 te KPM-marja e mitos, 360 te KPM- dhenia e fshehtesise
zyrtare,256 te KPM-keqperdorim te procesit per falimentim,359 te KPMndermjetesim kunderligjor dhe 257 demtim ose privilegjim te kreditoreve.
Ne te gjitha gjyqet, perveç gjyqeve ne Kavadar dhe Shtip, kanë qenë te perfaqesuara
veprat penale per keqperdorim te pozites dhe autorizimit, ndërsa vepra e dytë penale
më e shpeshtuar-mashtrim, nuk ka qenë e perfaqesuar vetëm në Gjyqin Themelor në
Shtip.
Interesante është të theksohet se prej veprave penale të zbuluara më rrallë vetem ne
Gjyqin Themelor ne Shkup ishin te perfaqesuara veprat penale “pastrim parash” , dhe
“marrja e mitos” përderisa procesi për kryerjen e veprës penale “vjedhje ne detyre”
ishte e monitoruar ne Gjykatat Themelore ne Manastir,Strumice dhe Shtip. Në Shtipë
gjithashtu kane qene të vëzhguara proceset per vepër te kryer penale ndermjetësim
ilegal, ndërsa proceset per vepra te kryera penale keqpërdorim te procesit per
falimentim ishte e verejtur para Gjykates Themelore ne Oher, zbulimi i fshehtësisë
zyrtare në Gjykatën Themelore ne Strumice, përderisa vepra penale demtim ose
privilegjim te kreditoreve ishte nga lendet vezhguese e verejtur vetem ne gjykaten
Themelore ne Tetove. Lende me te vezhguara ka pasur ne Gjykatat Themelore
Shkup1 dhe Strumice,perkatesisht-22 lende,prej te cilave ne gjykaten Themelore ne
Strumice 17,e ne gjykaten Themelore ne Shkup1 ishin kuptohet per vepren e kryer
penale te nenit 353 te KPM- keqperdorim te pozites zyrtare dhe autorizim.Lendet
tjera te cilat kan qene te vezhguara para gjykates Themelore jane;3 lende per veper te
kryer penale mashtrim dhe nga nje veper penale dorezim te fshehtesise zyrtare dhe
vjedhja ne detyre.Radhitja e lendeve tjera te cilat kane qene te vezhguara ne gjykaten
themelore Shkup1 eshte si vijon;3 lende per kryerjen e vepres penale mashtrim, 2 per
veper te kryer penale pastrim parash dhe 1 lende per veper penale marrje te mitos e
ngjajshme eshte edhe gjendja e lendeve te vezhguara ne gjykaten Themelore ne
Kocan, ku kan qene te vezhguara madje 11 lende per veper te kryer penale
keqperdorim te detyres zyrtare dhe autorizim kurse vetem 1 lende per veper te kryer
penale mashtrim.Nga 3 lende per veper te kryer penale keqperdorim te detyres zyrtare
dhe autorizim,4 lende per veper te kryer penale mashtrim dhe 1 veper penale
keqperdorim te procesit per falimentim te cilat kane qene te vezhguara ne gjykaten
Themelore ne Oher.Ne gjykaten Themelore ne Kavadar jane vezhguar 6 lende per
veper te kryer penale mashtrim.2 lende per veper te kryer penale keqperdorim te
detyres dhe autorizim dhe nga 1 lende per veper te kryer penale mashtrim dhe demtim
ose privilegjim te kreditoreve kane qene te vezhguara ne gjykaten Themelore ne
Tetove, dhe perfundimisht ne gjykaten Themelore ne Shtip jane vezhguar vetem 2
lende dhe ate per veper te kryer penale vjedhje ne detyre dhe ndermjetesim jashte
ligjor.Ky disperzion i lendeve te vezhguara eshte me rendesi te vecante me qellim qe
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te vertetohet praktika gjyqesore para gjykatave themelore,keshtu qe ideja e projektit
eshte qe te kete shperndarje sa me me shume permasa te gjykatave vezhguese,ne
kuader te 4 teritoreve te apelimit,sipas madhesise se lendeve ne punen e gjykatave te
ketyre territoreve te apelimit.
Keshtu qe mund te konstatojme se ne teritorin me te madh te apelacionit – ne Shkup
kane qene te vezhguara edhe me shum lende dhe ate 43 lende(ne gjykaten Themelore
ne Shkup,Veles dhe Kavadar), metutje ne teritorin e apelacionit ne manastir kane
qene te vezhguara 27 lende (ne gjykatat Themelore ne Manastir dhe Oher) , ne
teritorin e apelacionin te shtipit kane qene te vezhguara 36 (gjykatat Themelore Shtip,
Strumice dhe Kocan) , dhe me ne fund me pak lende kane qene te vezhguara ne
territorin e apelacionit ne Gostivar-4 (te gjitha ne gjykaten Themelore ne Tetove).
Interesante per te theksuar eshte edhe fakti se veprat penale tipike,per definitionem
me te cilat karakterizohet korrupsioni, e ato jane marrja e mitos, dhenia e mitos dhe
vepra penale ndermjetesim jashteligjor jane ne vecanti te rralla ne kuader te lendeve
te vezhguara, perkatesisht nga gjithsej 110 lende, te vezhguara jana vetem 3 , qe
tregon se , ne Republiken e Maqedonise me i shpeshtuar eshte korrupsioni i cili
paraqitet ne formen e keqperdorimit ose shfrytezimit kunderligjor te detyres dhe
autorizimet qe dalin nga ajo, per dallim nga deliktet tradicionale korruptuese.Ky eshte
njeri nga perfundimet e mundshme , e i dyti eshte se keto forma ,thjeshte jane te
fshehura prapa ketyre veprave ose jane pjese perberese e saj, e njeherit jane te renda
per detektim nga ana e organeve te perndjekjes.
2. Profili i veprave te kryera penale nga fusha e korrupsionit
Nga karakteristikat që e percaktojnë profilin e kryeresve të veprave penale nga fusha
e korrupsionit hulumtimi perfshiu pyetje lidhur me moshën, vendin ku banon,
kombësinë e të akuzuarit, si dhe arsimimin e tyre dhe gjykimin e mëparshëm.
- Mosha e te akuzuarve

Mosha e të akuzuarve
4%
23,6%

1,7%

3,4%
31%

18 – 25 vjet
26 – 35 vjet
36 – 45 vjet
45 – 55 vjet
55 – 66 vjet

36,2%

mbi 66 vjet
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Lidhur me pyetjen për moshën, edhe pse janë të përfaqësuar gati të gjithë grupmoshat,
prapëseprap në përqindje më të madhe si kryerës të veprave penale korruptuese
paraqiten personat të cilat i takojnë grupmoshës 45 deri 55 vjet (36.2%)dhe prej 36
deri 45 vjet (31%). Më e vogël është pjesmarrja e grupmoshës prej 18 deri 25 vjet
(1.7%) dhe te asaj mbi 66 vjet (4%).
- Arsimimi i të akuzuarve
Arsimimi I të akuzuarit

57,1%
32,5%

6,9%
2%

Arsim I lartë
Magjistër I shkencave
Arsim fillor
Arsim I lartë
Arsim I mesëm

1,5%

Hulumtimi tregon se përqindja më e madhe e kryerësve janë me arsim të lartë
(57.7%), por i madhë është edhe numri i atyre kryerësve të cilët janë magjistër te
shkencave(32.5%). Si kryerës të veprave penale korruptive, që vërtetojnë edhe
rezultatet e hulumtimit, më rrallë paraqiten persona me arsim fillor (2%) dhe arsim te
mesëm (1,5%).
-Vendbanimi i të akuzuarve
Sipas vendit të banimit kryerësit e veprave penale të korrupsionit më së shpeshti i
lokalizojmë në mjediset qytetare.
Pikërisht, ky hulumtim tregonë se, edhe pse me pjesmarrje të ndryshme, megjithatë të
përfaqësuara janë më tepër qytetet e Republikes se Maqedonisë, edhe atë me
perqindje më të lartë dallohet Strumica (23.4%), Manastiri (17.5%), Velesi(13%),dhe
Shkupi (11%).Lëndët tjera bien në Kryerësit të cilët jetojnë në mjediset qytetare, me
perjashtim të atyre të parëndësishëm (2%).Duke u bazuar në rezultatet e hulumtimit të
zbatuara dhe të prezentuara më lartë mund të konstatohet se analiza e të dhënave të
paraqitura, në raport me moshën, arsimimin dhe vendin e banimit, tregon atë se ato
jane krejtesisht logjike nese kemi parasysh karakterin e posatshem te ketyre veprave
penale, perkatesisht menyren se si ato mund te behen si dhe vecorit qe mund ti kete
kryeresi i tyre.Pikerisht per ate pritet qe grupmosha prej 36 deri 55 vjet do te
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lajmerohet si kryeres me i shpeshtuar i ketyre veprave penale.Njeherit, per ate qe ato
jan persona te cilet jane ne pozita te larta udheheqese,
Kuptohet qe ato te jene me arsim te larte, madje edhe bartes te gradave shkencore.

- Përkatësia e te akuzuarve
Për më tepër, hulumtimi tregoi se pjesa më e madhe e kryeresve te veprave penale
korruptive per nga kombesia jane Maqedonas me 87%.Këtu mund të përmendet edhe
perqindja 12.3% ne te cilen mund te lajmerohen personat me perkatesi kombetare
shqiptare, për derisa pjesmarrja e personave me përkatësi kombëtare rome ose
kombesi tjeter eshte e mosperfillur me gjithsej 0.8%.

Përkatësia e të akuzuarit

87%

Rom
Tjetër
Maqedon
Shqiptarr
12,3%
0,4%

0,4%
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Gjykimi i mëparshëm i të akuzuarve

88%
Po
Jo
12%

Nga të dhënat që e përcaktojnë profilin e kryerësve të veprave penale korruptive për
të thksuar janë edhe rezultatet e hulumtimit sipas të cilave 12% janë persona të
akuzuar më herët.Fatkeqësishtë hulumtimi nuk dha të dhëna per ate se kthimi u perket
veprave penale te te njejtit lloj, qe do te ishte me shume brenguese sepse tregon ne ate
se per keto persona, edhe pse vecme jane te gjykuar per keto vepra penale, perseri
jane krijuar rrethana per ti bere te njejtat.
3. Hetimi
- Është procesuar hetimi ose jo?

Është procesuar me hetimin ose jo?

45,5%

Po
Jo
54,5%
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Ne raport me hetimin, si tërësi e veprimeve te cilat ndermerren për shkak të zbulimit
dhe qartesimit te vepres penale dhe kryeresit te saj ne te cilen mblidhen informata dhe
deshmi te cilat do ti mundesojne prokurorit publik te vlersoje, a do te ngrej akuze dhe
do te mundesojne per udheheqjen e metutjeshme te procedures, mund te verejme se
ne me shum hulumtime te zbatuara vitet e fundit, modeli ekzistues i hetimit gjyqesor
manifeston disa dobesi te rendsishme.
Kete e vertetojne edhe hulumtimet e vitit te kaluar si dhe verejtjet e vezhguesve te
lendeve te cilet ishin burim i te dhenave per kete hulumtim.Keto verejtje bazohen ne
mbi 54% te lendeve ne te cilat zbatohet hetimi.
- Ndikim i hetimit ndaj punës dhe konstatimeve të gjzkimit

Konstatimet e gjykimit janë përcaktuar nga rezultati i hetimit?
(gjykata kryesisht ka prirje mbi dëshmitë e hetimit apo të ngjajshme)
2,8%
16,7%

30,6%
Po
Ndonjëherë
Sipas rregullit
Jo
50,0%

Veprimet ishin analizuar ne baze te tre faktoreve relevant per drejtesine
objektive:minimizim i nje anshmerise mbi baze te njohurive nga procedura
gjyqesore,minimizim i efekteve nga rradhitja ne prezentimin e deshmive, dhe
maksimalizimi i vellimit dhe saktesia e informatave.Rezultatet tregojne se efekti i
objektivitetit qe del nga pritjet e meparshme eshte fort i paracaktuar nga hetimi(e
sipas hulumtimeve komparative do te ishte dukshem me i dobet ne nje procedure
akuzative).
Prapseprap, sipas vezhguesve, tregohet se ne proceduren e tanishme(e a.q.e
perzier)ekziston paraqijta jo objektive e fakteve,gjate se ciles nga rezultatet e analizes
qe mund te komentohen dhe nga kjo perfundohet se keto procedura cojne ne
mbledhjen dhe prezentimin me te mire te deshmive.
Hetimi sipas rezultateve te projektit ende paraqet “kurriz te informatave”i gjithe
hetimit i cili e cakton ecurine dhe permbajtjen kryesore te diskutimit para gjyqit ,
ndersa numri me i madh i aktgjykimeve jane te bazuara pikerisht nga deklaratat e te
akuzuarve dhe deshmitareve te dhena ne hetim.
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- Mangësitë kryesore të hetimit

Mangësitë kryesore të hetimit
Ka zgjatur gjatë

38,2%
35,3%

Të gjitha dëshmitë pa
nevojë janë shfaqur që
nga hetimi
Rasti nuk është I pastuar
/I përgaditur në hetim

0,0%

26,5%

Nuk ka të dhëna për
hetimin

Edhepse dizajni i projektit nuk parasheh monitorim me detal te procedures se
mëparshme (më shumë se një e treta e vëzhguesve nuk kanë dhënë përgjigje për këtë
pyetje),si mangesi evidente te hetimit duke pasur parasysh reflektimin e tyre mbi
proceduren ne teresi, vezhguesit i paraqesin keto fakte;kohezgjatja dhe mbledhja
joadekuate e deshmive ne hetim.Kohezgjatja e hetimit problematizohet ne vecanti me
rastet e paraburgimit.Si arsye kryesore per zvarritjen e hetimin paraqiten marredheniet
jokoordinuese te policise, prokurise publike dhe gjykates.pikerisht,ne numrin me te
madh te lendeve bashkpunimi mes ketyre organeve po zhvillohet me ane te shkrimit
dhe me ngecje te gjata prej njerit ne tjetrin proces veprimi.Ne disa lende ka edhe
jokoordinim dhe sjellje te dyfishte mes organeve te ndryshme te zbulimit dhe
prokurorise publike.Vete prokuroria si institucion varet nga masa e madhe e MPB
sepse nuk i posedon kapacitetet e veta hetimore.Siper kesaj hetimi formal gjyqesor
sipas rregullit i perserit deklaratat e njerezve me pare te intervistuar nga policia dhe
prokuroria publike dhe nuk kontribon per mbledhjen e deshmive dhe vertetimin e
gjendjes faktike.Pikerisht,gjykatesit hetues nuk tregohen si subjekt qe vet ose me
ndihmen kriminalistike te MPB te jete ne gjendje qe te gjeje deshmi te reja por
perkundrazi , ata kufizohen ne regjistrim te thjeshte ne form te procesit,ne ate qe
veqme e kane zbuluar organet per pune te brendshme.
Prej këtu, hetimi gjyqësor tregohet me teper si faze qe anulon proceduren me ate qe
prej momentit kur prokurori e shqyrton rastin,i njejti pa pasur nevoje e delegon tek
gjykatesi hetues, qe me vone ai tia ktheje lenden pa asnje note, sesa si stadium i
nevojshem per pergaditje qe do te lehtesoje procesin gjyqesor te zbatuar pa
pengesa.Gjykatesit hetues nuk tregojne iniciative ne mbledhjen e materialit
deshmues,por vetem ne menyre formale perseri i regjistrojne deklaratat e
deshmitareve me te cilet policia vecme ka biseduar dhe deshmite tjera ekzistuese me
qellim te shfrytezimit te tyre ne diskutimin gjyqesor kryesor.
Kjo nxjerrje formale e deshmive ne hetim nga ana e gjykatesit hetues e hap problemin
e dyte me serioz te perdorimt ekstenziv te rezultateve nga hetimi dhe gjate sjelljes se
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aktgjykimit.Kjo praktike eshte ne vecanti problematike, si ne aspekt te principeve te
drejt per drejta qellimi i se ciles ne realitet eshte qe ti mundesoje rast te akuzuarit ne
proceduren publike dhe kontradiktore ti ngadalsoje pohimet dhe deshmite kunder tij,e
posacerisht deklaratat e deshmitareve , si dhe ne aspekt te standardeve te vena ne
EKCP si dhe dokumentet tjera nderkombetare per te drejtat e njeriut,sipas te cileve
secili qe eshte i perndjekur penalisht ka te drejte per gjykim te drejte dhe publik ne
afat te caktuar para nje tribunali te pamvarur dhe jo te privilegjuar i themeluar me
ligj4.Ne fund te fundit nese llogarisim se qellimi kryesore i hetimit eshte mbledhje e
deshmive te duhura per te vendosur a do te ngrihet aktakuze atehere nxjerrja e tyre
formale para gjykates, pervec ne situata te jashtezakonshme duket e panevojshme.Kjo
kontriboi qe modeli ekzistues,me nxjerrjen e dyfishte te deshmive dhe percjelljen e
panevojshme te lendeve prej njerit ne tjetrin subjekt,te fitoi epitetin e joefikasitetit ne
pjesen e hetimit.Kjo eshte si rezultat i perceptimit te personave te cilet i kryenin
vezhgimet, nga njera ane hetimi zgjate shum gjate e nga ana tjeter shpeshhere rasti
edhe pse nuk eshte i sqaruar sa duhet gjate hetimit, prapseprap fundi i gjykimit eshte
vecme i parapercaktuar ne te.Vezhguesit tregojne ne ndikimin potencial negativ qe e
posedon funksioni hulumtues i gjykatesit gjate procedures mbi objektivitetin e tij.
Pikerisht, funksioni kryesor i pushtetit gjyqesor duhet te jete mbrojtja e te drejtave
dhe lirive te qytetareve ku lind pyetja se gjykatesi, te cilit i eshte imponuar obligimi
qe te hulumtoje, a mund te jete i paanshem gjate percaktimit te masave detyruese, te
cilet ne fund te fundit edhe atij ia lehtesojne punen?Per ate,krejtesisht eshte e formuar
teza se rroli aktiv i gjykatesit hetues nga ai krijon aleat te prokurorise per shkak te se
cilit nuk mundet objektivisht dhe ne menyre konsekuente te luaj rolin e funksionit
mbrojtes ne raport me te drejtat dhe lirite themelore te njeriut.Si vertetim i kesaj,jemi
deshmitare se gjykatesit kryesisht i plotesojne kerkesat e prokuroreve publik ne raport
me hapjen e hetimit dhe ne raport me percaktimin e mases së paraburgimit.
- Nëse është dhënë urdhër për masa të veçanta hetuese.
Duke pasur parasysh Ligjin per ndryshime dhe plotesime te LVPMRMte vitit 2008
me te cilin u zgjerua mundesia per perdorimin e masave te posacme hetuese,ne pajtim
me nenin e ndryshuar 142_6 te LVPRM masat e posacme hetuese mund te zbatohen
perskaj veprave penale,ligji parasheh denim me burg se paku 4 vjet dhe per veprat
penale per te cilat ekzistojne baza per dyshim se jane duke u pergaditur,ne rrjedhe
eshte kryerje ose eshte bere veper penale nga ana e grupes se organizuar,bande,ose
shoqeri tjeter kriminele,si dhe per vepra tjera te caktuara penale,keqperdorim te
detyres,apo autorizim,si dhe per delikte te caktuara te korrupsionit,mes te cilave edhe
veprat penale keqperdorim te detyres dhe autorizim nga neni 353,vjedhje ne detyre
nga neni 354,mashtrim në detyrë nga neni 355,shërbim në detyrë nga neni 356,marrja
e mitos nga neni 357,dhenia e mitos 358,ndermjetesim jashteligjor nga neni 359
etj.Prap se prap perdorimi i gjere per repertoarin e caktuar te veprave penale eshte e
kufizuar me obligimin per perdorimin e ketyre masave vetem nese ne menyre tjeter
4
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nuk do te mund te siguroheshin deshmite se personat per te cilet ekziston dyshimi se
jane kryeres te veprave penale.Ne lidhje me zbatimin e masave te posacme hetuese
tek lendet e vezhguara nuk eshte evidente rritje e vecante ne raport me perdorimin e
tyre krahasuar me ate te vitit te kaluar.Keshtu qe,sipas lendeve te vezhguara para
gjykatave themelore nga ana e anetareve te Koalicionit,nga gjithsej 110 lende masat e
posacme hetuese jane te perdorura ne tre lende.Nese krahasohet me raportin e vitit te
kaluar,mbahet konstatimi se zbatimi i ketyre masave te posacme hetueseeshte mjaft
restriktiv dhe i kufizuar.Ky eshte nje perfundim i mire duke pasur parasysh rrezikun i
cili gjurmon gjate zbatimit joadekuat te masave te posacme hetuese te cilet gjate
zbatimit jokritik,selektiv apo jokontrollues kanesen te paraqesin sulm me te madh ne
sferen e privatesise dhe atak ndaj te drejtave dhe lirive te garantuara kushtetuese te
qytetareve.
Ne raport me lendet penale per te cilet jane te caktuara keto vepra penale jane:ne nje
lende per pranim te mitos,ne nje lende ku te akuzuarit akuzohen per kryerje te dy
veprave penale dhe ate shoqeri kriminelesh dhe keqperdorim te detyres dhe autorizim
dhe ne nje lende per veper te kryer penale keqperdorim te pozites dhe autorizim.Gjat
kesaj vetem lenda ne te cilen te akuzuarit akuzohen per veprat penale shoqeri
kriminelesh dhe keqperdorim te pozitesdhe autorizim daton nga viti 2008,perderisa dy
lendet tjera jane nga viti 2009.
4.Masat e ndërmarra për sigurimin e pjesmarrësve gjatë procedurës penale.
- Zbatimi i masave për sigurimin e pjemarrësve gjatë procedurës penale
Masat për sigurimin e pjesmarrësve paraqesin mekanizëm themelor për veprim efikas
nga ana e gjykates.Këto masa detyruese ndonjëhere në masë të madhe mund të
kufizojnë lirinë personale të qytetareve.pikerisht për këtë punë ,detyrimi zbatohet
ekskluzivisht dhe në procedurë të caktuar të ashper, vetem ne rastet kur obligimi i
paraqitjes se fteses nuk eshte i permbushur vulklnetarisht.Për atë qëllim ne ligjin per
veprime penale jane te parapara me shume masa per sigurim te prezences gjate vepres
penale.Ata jane te sistematizuar sipas shkalles se represivitetit te tyre perkatesisht
sipas shkalles se kufizimit te detyruar te lirise te se akuzuarit dhe pjesmarresve tjere
ne proces, perkatesisht si mase me e lehte parashihet ftesa;metutje jane te parapara
premtimet e te akuzuarit se nuk do ta leshoje vendqendrimin;si masa preventive sipas
nenit 178-a parashihen edhe ndalimet per te leshuar vendbanimin,respektivisht
vendqendrimin;obligimi i te akuzuarit eshte te paraqitet perkohesisht tek personi i
caktuar zyrtar ose tek organi kompetent shteteror:marrje e perkohshme e
dokumentacionit rrugor ose ndonje dokumentacion tjeter per kalim te kufirit shteteror,
perkatesisht ndalim te dhenies se saj,marje e perkohshme e lejes per vozitje
respektivisht ndalim per dhenien e saj,garancionin ,paraburgimin shtepiak dhe
paraburgimin.
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Masat për sigurimin e pjesmarrësve të palës së akuzuar në seancën kryesore

6%

10%
4%

54%
26%

Marrje e dokumentacionit rrugor
Garanci
Lajmërim te personi zyrtar
Premtim
Paraburgim shtëpiak

Gjate shqyrtimit te masave per sigurim te prezences, gjate procedures penale mund te
konstatohet se te gjitha masat se bashku, perveq asaj te paraburgimit aplikohen ne
numer dukshem te vogel per dallim nga ajo e paraburgimit.Perkatesisht prej te gjitha
lendeve te vezhguara nese masat tjera i krahasojme sipas numrit te tyre vjen ne
konstatim se secila nga keto masa ne vecanti aplikohen ne situata te rralla dhe
ekskluzive.Perkatesisht masat per sigurim te prezences perveq mases per paraburgim
jane te caktuara vetem 72 senaca gjyqesore nga gjithsej 303 vezhgues ky konstatim
me shume vlen per masen marrje e dokumentacionit rrugor, garanci dhe paraqitje te
personi ne detyre.Nga masat tjera,perskaj mases se paraburgimit,me se shumti
implementohet paraburgimi shtepiak(13%te numrit te pergjithshem te seancave
gjyqesore).Nese i krahasojme te dhenat e analizuara per lendet e vezhguara nga ana e
Kualicionit per vitin 2008dhe 2009, do te konstatojme ndryshim te vendeve te
implementimit dhe premtim nga ana e te akuzuarit se nuk do te leshoje
vendqendrimin respektivisht vendqendrimin dhe paraburgimin shtepiak
.perkatesisht,mund te verehet nje trend negativ te masa e premtimit per llogari te
mases paraburgim shtepiak.Keto perfundime vetem e vertetojne tezën per
implementim , te zmadhuar dhe shpeshhere jo kritik te masave per sigurim te
prezenses se te akuzuarit gjate procedures penale respektivisht paraburgimit dhe
formes se saj me te bute-paraburgimit shtëpiak.
- Është shqiptuar masa e paraburgimit ose jo
Është e shqiptuar masa e paraburgimit ?

110,
36%
E shqiptuar
Nuk është e shqiptuar
193,
64%
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Masa per paraburgim paraqet masen me te rende te sigurimit te prezences se te
akuzuarit ne proceduren penale.Ne ate drejtim,sipas frymes se dispozitave te LVP,dhe
para se gjithash parimet per implementim te masave me pak rigoroze te nenit
175,fq.2,arritja e qellimit-sigurim i prezences se vazhdueshme te te akuzuarit ne
proceduren penale dhe udheheqjen e saj te panderprere,eshte e nevojshme kjo mase te
perdoret sa eshte e mundur me restriktive.Pikerisht per kete sipas dispozitave te LVP
te n.184 perdorimi i mases se paraburgimit parashihet vetem ne rastet kur ekziston
dyshim i arsyeshem se i akuzuari mund ti shkaterroje gjurmet e vepres penale ose te
ndikoje mbi deshmitaret dhe me te e pengon hetimin,pastaj ekziston rrezik per
arratisje e te akuzuarit ose fshehet ose nuk mund te vertetoje identitetin dhe
perfundimisht ekziston rreziku qe i akuzuari te perfundoje vepren e cila ka mbetur ne
tentim apo te perseris vepren e meparshme penale ose ta kryej vepren per te cilen
eshte kercnuar.
Ne ate rast keto baza nuk jane te vena ne menyre kumulative por per percaktim te
mases per paraburgim eshte e nevojshme ekzistenca e njeres ose me shume prej tyre.
Konkretisht,perdorimi i gjere i mases se paraburgimit eshte i verejtur edhe nga te
dhenat nga ana e lendeve vezhguese,keshtu qe ne lidhje me pyetjen a eshte e
percaktuar masa e paraburgimit si mase e sigurimit te prezences se te akuzuarve gjate
procedures penale nga ana e vezhguesve verehet ne vecanti niveli i larte i percaktimit,
per arsye se nga gjithsej 303 seanca te vezhguara nga 110 lende penale,prezenca e te
akuzuarve me ndihmen e mases se paraburgimit eshte e siguruar ne me shume se dy
te tretat e seancave perkatesisht 193 nga gjithsej 303 seanca jane mbajtur me te
akuzuarit te cilet kane qene ne paraburgim.Ne kete rast ne paraburgim jane 58
persona te akuzuar.Keto persona jane te akuzuar per vepra te kryera penale
si;keqperdorim te pozites,dhe autorizim,marrja e mitos dhe pastrimi i parave.Ne lidhje
me vitin e kaluar,kete vit tek lendet e vezhguara(110)paraburgimi ka qene i shqiptuar
ne numer te vogel te te akuzuarve,respektivisht 58 te akuzuarve nga gjithsej 256.Ne
pajtim me numrin e te akuzuarve arrijme ne konstatimin se per dallim nga viti i kaluar
te lendet e vezhguara respektohet rekomandimi per zvoglimin e perdorimit te kesaj
mase.Nese merret parasysh numri i lendeve ne te cilat te akuzuarit kane qene ne
paraburgim per dallim nga ato te vitit te kaluar 11 nga gjithsej 95,kete vit kualicioni
ka vezhguar 10 lende “paraburgimi”nga gjithsej 110 .Prapseprap duke mare parasysh
ne lidhje me masat tjera per sigurim te prezences se te akuzuarit ,paraburgimi eshte
nga masat me larg te aplikuara per sigurim te prezences te ketyre personave,
perkatesisht paraburgimi edhe pse eshte i aplikuar vetem ne 10 lende nga gjithsej 110
lende te vezhguara,respektivisht vetem 58 nga gjithsej 256 te akuzuar,ai aplikohet per
sigurim te prezences se tyre ne afer dy te tretat e seancave te vezhguara.ne lidhje me
kohezgjatjen e mases se paraburgimit mund te konstatohet se per 26 te akuzuar
paraburgimi ende zgjat,keto te akuzuar ngarkohen per vepra penale ne vijim;
keqperdorim te detyres dhe autorizim-21,pastrim parash dy te akuzuar per marrje te
mitos 3.Nga ky numer mund te konstatohet se madje gjysma e te akuzuarve te
paraburgosur jane ende ne paraburgim,perkatesisht per keto te akuzuar paraburgimi
zgjat derisa zgjat edhe shqyrtimi kryesor,qe nese merret parasysh fillimi i lendeve te
monitoruara,ne menyre te rrepte fitohet perfundimi se kemi vertet paraburgim
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afatgjate,dhe ate paraburgim i cili zgjat sigurisht me teper se 90 dite.Nga te akuzuarit
tjere te cilet kane qene ne paraburgim,gjate kohes te cilen e kane kaluar ne
paraburgim mund te fitohen te dhenat e ardhshme.Respektivisht,me shume ka zgjatur
paraburgimi i nje lende kunder nje te akuzuari per veper te kryer penale,keqperdorim
te pozites dhe autorizim,dhe ate gjithsej 407 dite metutje nje i akuzuar per veper te
kryer penale pastrim parash ne paraburgim me kohezgjatje prej 63 diteve derisa per
vepren e njejte ne paraburgim kane qene dy te akuzuar me kohezgjatje prej 60
diteve,ndersa te akuzuar tjere per kete veper, ne paraburgim kane qene me
kohezgjatje prej 45 dhe 30 dite gjegjesisht,dy te tjere ne kohezgjatje prej 4 dite dhe
nje i akuzuar per kete veper ka qene ne paraburgim ne kohezgjatje prej 3 ditesh.Per
veper te kryer penale keqperdorim te pozites 21 vete kan qene ne paraburgim me nga
30 dite.Keto konstatime mund vetem rishtas ti konfirmojne rekomandimet per
kufizim te aplikimit teje te gjere te paraburgimit te te akuzuarve , keshtu qe
kohezgjatje e saj,mesatarisht,per lendet e vezhguara me shpesh eshte ne 30 dite,edhe
pse ka kuriozitete te caktuara.Ne vecanti eshte i rendesishem konstatimi per
perdorimin e shpeshte te paraburgimit afatgjate gjat shqyrtimit kryesor i cili sipas
dispozitave te N.191 fq.2 nga LVP eshte me ligj i kufizuar,keshtu qe keto verejtje
shkojne ne favor te konkluzes se aplikimi i ketyre masave duhet te jete e kufizuar
vetem ne kohe te duhur minimale.
- Arsyet më të shpeshta që përcaktojnë paraburgimin
Arsyet më të shpeshta që përcaktojnë paraburgimin
Rreziku nga arratisja

17,9%

10,3%

Ndikim mbi deshmite

12,8%

Perseritje te vepres
Te tret kumulative

48,7%

10,3%

Qe te tregohet efikasitet

Si shkaqe me te shpeshta per percaktimin e paraburgimit si mase per sigurim te
prezences se te akuzuarit dhe udheheqje e pa ndalur e procedures radhiten;rreziku i
arratisjes(49%0),rreziku i koluzionit respektivisht ndikim mbi deshmite (18%) dhe ,
ne fund,mundesia e perseritjes se vepres ose kryerje te vepres me te cilen i akuzuari
eshte kercnuar (10%). Te tre bazat jane te dhena kumulativisht ne 13%te
rasteve.Brengos pershtypja e vezhguesve se ne disa lende per te cilat eshte i interesuar
opinioni paraburgimi nuk ka qene i arsyetuar nga shkaqe te procesit e as i nevojeshm
por i percaktuar vetem per tu treguar efikasitet ne perballimin me kriminalitetin dhe
korrupsionin(10%).
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- Arsyetimi i paraburgimit
Është shqyrtuar në mënyrë adekuate paraburgimi?

65,4%

30,8%

Çdoherë
Sipas rregulles
Ndonjëherë
Asnjëherë

3,8%

0,0%

Përkundër kritikave të zakonshme se vendimet për paraburgim nuk janë të
argumentuara sa duhet por kinse vetëm i parafrazojnë dispozitat ligjore për bazat e
paraburgimit, rezultatet nga procedurat e monitoruara në rastet e korrupsionit tregojnë
se perkundrazi, vëzhguesit vërejtën se ne numrin më të madhë të rasteve, përkatësisht
në mbi 65% të paraburgimeve janë të paraqitura në mënyrë adekuate.
5. Marrja e lëndëve
Është sjellë vendim për marrje të lëndës
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Ajo që mund të konstatohet nga lëndët e këtij viti është se mjetet me të cilat është
kryer vepra penale ose janë bërë si rezultat i veprave penale që u morën me vendim
nga ana e gjykates ne vetem 4 raste perkatesisht ne vetem 1.32%,per derisa ne rastet
tjera nuk kemi perdorim ose nuk kemi te dhena nga ana e vezhguesve.Nga ajo qe
permendem me larte mund te konstatojme se kjo mase vihet ne perdorim si perjashtim
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vetem tek lendet e monitoruara.Prapseprap, duhet lene hapesire per doze te
rendesishme te dyshimit ne konsekuencen e kesaj konkluze ,dhe ate para se gjithash
perqindja e madhe e mungeses se te dhenave per aplikimin e saj real(42.32%).
Me ndryshimet e fundit te LP nga shtatori i vitit 2009 ne mase te madhe parashihet
ridefinimi dhe zgjerimi i mases konfisksim,si forme e vecante e marrjes se lendeve te
cilat jane te krijuara me vepren penale ose e kane prejardhjen nga veprat penale ose
jane prodhime te saj.Konfiskimi dhe konfiskimi i zgjeruar definitivisht jane institutet
te cilat pasketaj do te kene favor dhe do te ishte interesant dhe e obligueshme baza
gjate vezhgimeve te lendeve nga fusha e veprave penale korruptive gjate viteve te
ardhshme.
6. Kontrolli ndaj akuzës
Kundërshtimet e parashtruara kundër aktakuzës
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Faza e akuzimit si pjese konklude e procedures se meparshme e perfshin parashtrimin
e akuzes si dhe hulumtimit te saj , e eventualisht edhe terheqje te saj apo ndryshim
dhe plotesim.Nxjerrja e qytetareve para gjyqit dhe akuzimi i tyre ka pasojat e saj pa
dallim te rezultatit perfundimtar te procedures.Per kete,per tu penguar nxjerrja e
paarsyeshme e qytetareve para gjyqit eshte e nevojshme qe me pare te kontrollohet
ligjesija dhe baza e akuzes nga ana e gjyqit5.Qellimi i analizimit te akuzes eshte se si
te menjanohen mangesite e procedures se meparshme duke perfshire edhe deshmite e
prokuruara dhe te kontrollohen supozimet per mbajtjen e diskutimit kryesor ashtu
edhe te precizohet permbajtja e akuzes si lende e kontestit ndermjet akuzimit te
diskutimit, si dhe te sqarohen pozitat ligjore te paleve dhe te caktohet materja e
procesit qe do te jete lende e diskutimit6.
Procedura jone penale parasheh analizime te meparshme te akuzes nga ana e gjykates
sipas detyres zyrtare por edhe kundershtim kunder akt akuzes si mjet ligjor i cili i jep
5

Shiko; ne .Matovski/G.Buzhrovksa/G.Kallajxhiev,ndeshkim i se drejtes se procesit,shkup,2009,fq.310.
Shiko;D.Krapac/G.Kallajxhiev/V.Kambovski/G.Buzharovska,Strategjia per reforma te se drejtes penale
te R.se Maqedonise,ministria e drejtesise ne republiken e maqedonise,Shkup.2007.
6
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mundesi te akuzuarit te mbrohet nga akuza te pabaza,ti sulmoje konstatimet e
aktakuzes dhe me ate te pengoje nxjerrjen e pabaze te lendes ne diskutimin
kryesor.Te dhenat te cilat dalin nga hulumtimi flasin se nga gjithsej 110 lende,
kundershtim kunder aktakuzes eshte parashtruar vetem ne 18,respektivisht 16.4%te
rasteve.Kjo perqindje e ulet e kundershtimeve te paraqitura kunder aktakuzes qendron
ne ate se vetem ne raste te posatshme keto kundershtime jane te mara parasysh.Deri
ne ate mase kete vit vezhguesit verejne se 18 kundershtimet e parashtruara jane te
erfuzuara si te pabaza,qe do te thote se perqindja e kundeshtimeve te mara parasysh
eshte 0%.Kjo eshte, ne nje far menyre trend i ndertuar i cili po perseritet prej vitit ne
vit nese kemi parasysh se edhe ne raportin e vitit te kaluar vezhguesit kane verejtur se
prej 75 kundershtimeve te parashtruara te pranuara jane vetem 2(97%)7.
7. Seanca kryesore
- Përbërja e Këshillit gjyqësor
Numri I anëtarëve të këshillit gjyqësor
9%

1+2
2+3

91%

Ligji per procedura penale parasheh qe ne shkalle te pare gjukatat gjykojne ne keshile
te perbera nga 5 perkatesisht nga dy gjykates dhe 3 gjykates te jurise per veprime
penale per te cilat me ligj eshte percaktuar denim me burg ne kohezghatje prej 15
vjeteve ose denime,burgim i perjetshem,ndersa ne keshill I perbere nga 1 gjykates dhe
2 gjykates te jurise per vepra penale per te cilat me lidh eshte i percaktuar,denim me i
ulet (ne 22 LVP).
Kushtetuta e Republikes se Maqedonise cakton se ne gjykim marin pjese edhe
gjykates te jurise kur ajo eshte e vertetuar me ligj (ne.103fq.3KRM).Tekst identik
permban edhe Ligji i gjykatave ne.36.fq.3.Duke pasur parasysh se per cfare vepra
penale behet fjale gjitha lendet e vezhguara jane zhvilluar para keshillit me ate qe
91%te lendeve keshilli eshte i perbere nga 3,e me 9%nga pese anetare.
7
Shiko programi per vezhgim te lendeve gjyqesore ne lidhje me korrupsionin ne R.Maqedonise,
Koalicioni Te gjithe per gjykim te drejte,Shkup,2008 fq.31
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Gjykatesit e jurise marin pjese vetem ne pjesen e procedures penale e cila zhvillohet
para keshillit respektivisht ne diskutimin kryesor dhe jane cdoher ne numer me te
madh ne keshill,ne raport me gjykatesit professional,me te cilen perpiqet te zbutet
dallimi i madh kualitativ ndermjet gjykatesit te jurise dhe gjykatesit dhe te
sigurohet”barazia”e tyre ne lidhje me pyetjen per pjesmarrjen e gjykatesve te jurise ne
keshilla,vezhguesit verejne nje konstatim te pergjithshem dhe te njohur deri me
teni.Perkatesisht,edhe pse ne sistemin tone gjykatesit e jurise jane te barabarte me
gjykatesit dhe se bashku e perbejne keshillin gjykues,prapseprap praktika tregon se
ndihmesa e pjesmarrjes se qytetarve ne gjykimet penale mungon,dhe nuk jep rezultate
te mira , as ne kuptim te procesit,as ne kuptim te organizimit.Veshtirsite procesuale
me gjykatesit e jurise,dalin nga joprofesionalizmi dhe mos njohja e tyre,mos
pergaditja per gjykimin dhe pasiviteti gjate gjykimit,si dhe mosrezistenca nga
ndikimet e jashtme.Ne kuptim te organizimit pjesmarrja e tyre e veshtirson punen e
gjykates per shkak se ato shpeshhere nuk ju pergjigjen thirjeve te gjykates,ne vecanti
ato te punsuarit.per kete gje,me shpesh per gjykates te jurise zgjedhen ata per te cilet
eshte me siguri se do tu paraqiten thirjeve,por edhe ato gjate kohes se gjykimit jane
teper pasiv.Kjo e verteton edhe pershtypjen e vezhguesve te lendeve.Prej ketu mund
te thuhet se nuk behet fjale per pjesmarrje te vertete te qytetareve ne gjykim por
vetem per perfshirje te tyre ne keshillin gjykues,per arsye se ato gjat gjykimit nuk
marrin pjese por vetem jane present ne te.
- Kërkesë për ndryshim të gjykatësve
Është e kërkuar ndërim i gjykatësve
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Pa anshmeria e gjykates,si organ qe vendos per fajin e te akuzuarit sigurohet
nepermjet mundesise per heqje te gjykatesve per te cilat palet kane dyshime te
caktuara ne pikpamje te pa anshmerise se tyre.Ne lidhje me ralizimin e kesaj te drejte
tek lendet e vezhguara mund te konstatohet se ajo ka qene e kerkuar vetem ne nje rast
dhe ate si shkak per dyshim ne pa anshmerine e gjykatesit ka qene i paraqitur kontakti
i meparshem mes kryetarit te keshillit dhe te akuzuarit,perkatesisht gjoja koordinimit
te tyre ne lidhje me caktimin e mases per paraburgim.Prapseprap avokati mbrojtes i
ketij rasti te vetem me vone e ka terhequr kerkesen per heqje te gjykatesit.Kjo shkon
ne drejtim te faktit se avokati mbrojtes nuk ju eshte permbajtur dispozitave te
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LVP(n.36 fq.1) per heqje te patjetersueshme te gjykatesit por e ka parashtruar pyetjen
per dyshim ne paanshmerine e gjykates nga n.36 fq.2 te LVP,pyetje te cilen me vone
duhet ta mbroje me fakte te pergjegjshme e te cilen nuk e ka kryer.Nga ana tjeter,ne
afer 28%te seancave te vezhguara,vezhguesit nuk e kane verejtur kete mundesi e cila i
eshte dhene te akuzuarit dhe avokatit te tij mbrojtes.Shkaqet per kete perqindje te
pacaktuar mund te gjinden ne faktin se ndoshta keto seanca te vezhguara jane vecme
te filluara prej me pare para periudhes se vezhgimit,keshtu qe vezhguesit pa
mbikqyrje te plote te lendes se gjykatesit nuk do te mund te disponojne me kete
informate.Nga kjo mund te konstatojme se ne numrin me te madh te lendeve te
monitoruara gjykata ka qene e pa anshme,repektivisht i pa ndehuri nuk ka pasur
verejtje ne lidhje me paanshmerin e tij.Keto rezultate jane per tu pershendetur per
arsye se konstatimet ne mase te madhe mund te zmadhojne besimin dhe sigurine ne
pergjithsi ne sistemin ligjor te Republikes se Maqedonise
- Është kryer dorëzim i rregult

Te rregullt
Jo te rregullt

Pyetja per dorezim te rregullt eshte shume e rendesishme per kohezgjatjen e
procedurave penale e me ate edhe me te drejten e te akuzuarit per gjykim ne afat te
caktuar. Perkatesisht, nga vezhgimet e deritanishme te procedurave penale eshte i
pergjithshem perfundimi se jo rregullsia e gjykatave ne mase te caktuar bazohet edhe
mbi dorezimin jo efikas me te cilen subjektet e procesit nuk jane te lajmeruara me
kohe dhe sic duhet per diten e mbajtjes se seancave.Pikerisht per kete nje nga pyetjet
me rendesi te vecante gjat monitorimit te procadurave gjyqesore eshte se i akuzuari
valle eshte i lajmeruar me kohe dhe sic duhet per veprimet e procesit.Prapseprap nga
te dhenat e fituara nga seancat e vezhguara ne shikim te pare mund te nxirret
perfundim i gabuar se me afer 97%te dorezimit te rregullt, net e vertete problemi i cili
shpeshhere permendet sy arsye kryesore per zgjatjen dhe jo rregullshmerine e
gjykatave eshte teje i theksuar.
Themi ne shikim te pare per arsye se net e vertete nga te dhenat duhet te shikohet se
nga gjithsej 303 seanca dy te tretat jane te udhehequra me te akuzuar te cilet gjenden
ne paraburgim,keshtu qe kto persona se bashku me avokatet e tyre mbrojtes nuk
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mund te jene te lajmeruar shkujdesshem per seancat,para se gjithash duke pasur
parasyh obligimin ligjor per mbajtje te patjetersueshme te rasteve kur i akuzuari
gjendet ne paraburgim(n.66 nga LVP), dhe menyrea e lajmerimit te avokateve
mbrojtes (n.116 i LVP).
Prapseprap, pozitiv eshte fakti dhe ai duhet te jete i theksuar se eshte e dukshme
tendenca e rritjes se dorezimit te rregullt tek lendet e vezhguara.Perkatesisht edhe
nese meret parasysh ajo nje e treta e seancave tjera ku te akuzuarit nuk kan qene ne
paraburgim qendron konstatimi se ne numrin edhe ashtu te madh drastik te
dorezimeve te rregullta, vetem ne 8 seanca te vezhguara, te cilat jane te evidentuara
nga ana e vezhguesve te Koalicionit. nga kjo mund te konstatohet se pyetja per
dorezimin e rregullt eshte nje nga realizimet me te rendesishme i te drejtes se te
akuzuarit per gjykim me afat te arsyeshem,prapseprap nuk eshte arsye e cila mund te
paraqes tejkalim te se drejtes dhe me ate perjashtohet ekskluziviteti i saj,si fakt per
zmadhimin apo zvolimin e rregullshmerise se gjykatave .
- Gjykimet në mungesë
Gjykimi në mungesë
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2%
Jo
Po(Ne arratisje)
Po (Nuk eshte I arritshem)
90%

Në pajtim me parimet e nenit 292,fq.3te LVP,diskutimi kryesor mund te mbahet ne
mungese te te akuzuarit vetem ne raste specifike.Keshtu qe diskutimi kryesor ne
pajtim me kto parime mund te mbahet ne munges te te akuzuarit vetem nese eshte ne
arratisje ose nuk eshte ne arritje te organeve te perndjekjes ndersa ekzistojne ne
vecanti arsye te rendesishme per mbajtjen e gjykimit ne munges te tij.Ne lidhje me
seancat e vezhguara te lendeven te caktuara nga ana e Koalicionit eshte evidente se
ne numrin me te madh te seancave I akuzuari eshte present.nese kete konstatim e
paraqesim me perqindje fitohet nje shifer e cila eshte me e larte se 89%nga numri i
pergjithshem I seancave mirepo per tu verejtur eshte vetem nje numer I
vogel,respektivisht vetem 32 seanca jane mbajtur ne mungese te te akuzuarve dhe ate
per aratisje(ne 8.3%,perkatesisht vetem 25 seanca)ose per shkak te mos arritjes deri te
te akuzuarit (vetem 2.3%,perkatesisht jane mbajtur vetem 7 seanca ).
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- Parimi i opinionit
Është respektuar principi i opinionit
13.20%
Diskutimi kryesor eshte publik
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Opinioni eshte I perjashtuar ne nje pjese
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Nuk ka të dhëna

Një nga elementet e procedurës së drejtë,e njëherit edhe njëra nga principet themelore
të rregulluara ne LVP,është principi i opinionit.
Gjatë kësaj themelet e ketij principi mund te gjenden ne dy argumentime,pikerisht
opinioni ne gjykim nuk eshte vetem I rendesishem per shkak te permbushjes se
interesit te pergjithshem nga ana e gjykatave si organe qe jane te deyrueshme ne nje
procedure ligjore ti sanksionojne kryeresit te cilet thejne normat e gjithpranuara te
sjelljes ne shoqeri dhe me te te ndikoje ne aspect te prevencionit gjenral,por paraqiten
edhe si korrektiv i nevojshem i punes se gjykatave me c,rast rritet bilanci
,paanshmeria dhe ligjshmeria e tyre gjate procedures.Ne lidhje me prezencen e
opinionnit gjat diskutimit kryesor,mund te konstatohet se ne numrin me te madh te
seancave ato jane publike dhe se nje pjese e mire e ketyre seancave tek opinioni
zgjojne interest e vecante.me c,rast te njejtat jane te mbuluara edhe nga ana e mjeteve
per informim public.Karakteristike eshte se vetem gjate nje séance nga 303 te
vezhguar ishte e perjashtuar per arsye se net e kane qene te nxjerra ta dhena nga jeta
intime dhe personale e te akuzuarit.Pyetja e cila pa shmangshem lidhet me principet
per opinionizim te procedures eshte edhe pyetja per ate se gjykatesi a i ka
paralajmeruar palet ne procedure per obligimin e mbajtjes se fshehtesise te
elementeve te cilat sit e atila i kane kuptuar gjate diskutimit dhe te njejtat kane qene te
prezenttuara para gjykates dhe te cilat paraqitnin fshehtesi zyrtare apo te punes.
- Është paralajmëruar nga gjykatësi për ruajtje të sekretit
Si leshim i principeve te opinionit paraqitet detyra per perjashtim te opinionit nga
veprime te caktuara procesuale gjat diskutimit kryesor,para se gjithash per faktin se
kto veprime procesuale mund te rezojne te drejten per privatesi ose te nxirren disa
fakte te cilat bejne pjese ne kuader te te dhenave te klasifikuara.Ne keto raste, kryetari
I keshillit eshte i obliguar te paralajmeroje me verejtje pjesmarresit ne proceduren se
keto fakte te zbuluara jane te obliguar qe ti ruajne si secrete se nuk guxojne ti nxjerrin
jashte gjykates pas perfundimit te séances ne lidhje me kete obligim te lendeve te
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vezhguara mund te verehet se afersisht ne gjysmen e seancave gjykatesi ka qene
konsekuent ndaj obligimit per paralajmrim te pjesmarrjeve per obligimin e ruajtjes se
sekretit, per derisa ne 19% te rasteve ka qene e konstatuar leshim ne lidhje me
aplikimin e ketij obligimi.Interesante per tu komentuar eshte fakti se tek vezhguesit
nuk kane pergjigje per kete pyetje ne 34%.Kjo perqindje e larte na shpien ne
konstatimin me te sigurt se me siguri gjat ketyre seancave nuk kane qene te nxjerra
disa fakte te cilat bejne pjese ne rendin e te dhenave te klasifikuara.
A ka paralajmëruar gjykatësi për ruajtje të sekretit

34%
47%
Ka paralajmeruar
Nuk ka paralajmeruar
Nuk ka te dhena

19%

8 Dëshmitë
- Cilat mjete dëshmuese janë të përdorura
Ne lidhje me mjetet deshmuese, mund te konstatojmë se nga numri i përgjithshëm i
mjeteve të nxjerra dëshmuese më së shumti jane të aplikuara deklaratat e
dëshmitareve dhe ajo e te akuzuarit,e me rrallë jane perdorur ekspertizat.Mund te
verehet se deshmite materiale dhe ato me shkrim kane qene te aplikuara ne sasi te
caktuar te larte.kjo nese vezhgohet ne aspekt te kriminalistikes esht e permbajtur,per
arsye se veprat penale nga fusha e korrupsionit me shpesh deshmohen me ndihmen e
deshmitareve si dhe me ndihmen e personeve me karakteristika te vecanta-agjente te
infiltruar ose agjente provokues(te cilet me tutje mund te merren ne pyetje si
deshmitar),nepermjet pohimeve dhe kuptohet nepermjet materialeve dhe provave me
shkrim,.te cilat kryeresit nuk kane mundur ti fshehin ose ti menjanojne(posaqerisht
tek veprat e keqperdorimit te detyres zyrtare dhe autorizimit si dhe tek deliktet qe ju
bashkangjiten atyre,si falsikimi i dokumentacionit zyrtar e te ngjajshme).
Prapëseprap,varianta me e mire e te dhenave te fituara do te ishte nese deklarata e
deshmitarit nuk eshte ne maje te piedestalit te mjeteve te perdorura deshmuese
gjegjesisht me mire do te ishte nese vepra eshte e deshmuar me ndihmen e ndonje
mjeti tjeter deshmues e metutje ajo mund te forcohet edhe me pohimin e te
akuzuarit.Nga ana tjeter,ajo qe eshte interesante per komentim eshte aplikimi
relativisht i rralle i ekspertizes si mjet deshmues
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Ne ate rast shkqet per keto konstatime mund te kerkohen si ne natyren e veprave
penale te cilat jane lende e vezhgimit dhe analizes,parase gjithash per faktin se jo
gjithmone eshte e nevojshme ekspertizem per shkak te deshmimit te fajita te te
akuzuarit.Ashtu edhe per shpenzimet e medhaja financiare te gjykatave per
kompenzim te ekspertizave,te cilat ne kushte te mjeteve restrictive buxhetore te
gjykatave shfrytezohen vetem ne rastet e implementimit te tyre apsolutisht te
nevojshem.
- Ligjshmëria e dëshmive
A keni ndonjë dyshim në lidhje me ligjshmërine e dëshmive?

57,1%
Asnjëherë
Ndonjëherë
Сdoherë
42,9%
0,0%
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Gjykatat kanë për obligim të sigurojnë procedure të drejtë dhe ligjore të
dëshmive.Integriteti dhe jurisprudenca ndëshkimore themelohet mbi nxjerrjen ligjore
të dëshmive në procedure të drejtë.Prej këtu delë edhe shkalla e lartë e dyshimit të
vëzhguesve për ligjshmërinë e dëshmive që janë të prezentuara para gjyqit dhe mbi
ato mbi të cilat themelohet vendimi gjyqësor që është brengosës dhe kërkon analizë
më plotësuese.Për fat të keq,pikëpyetjet ekzistuese dhe vërejtjet e vëzhguesve nuk
japin përshkrim të detajuar të problemit
Mund të thuhet se në mënyre normative, me sjelljen e rreptë të rregullave përflakje të
paligjshme të dëshmive në.n.15 fq.2LVP,
e drejta jonë madje i tejkalon standardet e konventes Evropiane sipas gjykates
Evropiane për të drejtat e njeriut flakja e dëshmive te paligjshme në fund të fundit
ështe funksion I sistemit shtëpiak të barërave të drejtësisë.Për kundër kësaj hyrje për
afërsisht të rreptë të ligjit i sipas rregullit i anulon tëgjitha dëshmitë ligjore nxjerra
ose të fituara me lëndim të së drejtës dhe lirive të individëve(pavarësisht nga shkalla e
lendimit)praktika jonë nuk i dha ndonje kuptim më të madh këtij instituti.
9. E drejta e mbrojtjes
- A kanë pasur të akuzuarit avokat mbrojtës
Në sa lëndë të akuzuarit kanë pasur avokat mbrojtës

30%

Kanë
Nuk kanë
70%

Hulumtimi i realizuar tregon se nga gjithsej 256 të akuzuar aq sa ka në rastet të cilët
ishin lëndë të vëzhgimit,180 kanë pasur mbrojtje, që d.m.th.70% numër ky që është si
rezultat edhe i rasteve të mbrojtjes së obligueshme duke pasur parasysh se në nje
numri të konsiderueshëm të tyre u është përcaktuar masë e paraburgimit.Pjesa e
mbetur 30% ose 76 të akuzuar janë ata të cilët nuk kanë pasur avokat mbrojtës ose për
të cilët nuk ka të dhëna.
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- E drejta e mbrojtjes
A i ka dhënë gjykata mundësi të mjaftueshme
mbrojtjes(a i ka marrë parasysh me kujdes
argumentet e tyre ,a i ka lëshuar ose shqyrtuar
dëshmitë e tyre e të ngj.)?
81,1%

16,2%
0,0%

Po çdoherë
Sipas rregullit(Jo cdo her
Vetëm ndonjëher
Asnjëher

2,7%

Efekti I kontrollit të procesit për të cilin folëm më pare involvon më shumë nga
kontrolli i thjshtë instrumental për sigurim të sasive të volitshme.Mundesia për
shprehje të mendimeve dhe argumenteve të palëve dhe gjasa për tu parashtruar
verzioni personal i tregimit është factor I fuqishëm në përjetimin e procedures së
drejtë.Notat për drejtësin e procedures zmadhohen nëse ekziston mundësi më e madhe
për tu shprehur pikpamjet dhe argumentet e palëve,pavarësisht se a sigurohen
vendime të volitshme me të.Kriteriumi I kontrollimit të procedurës reflekton se sa
mundësi kanë pasur të akuzuarit për të prezentuar rastin e tyre para autoriteteve para
se të sillet vendimi.përfundimisht,që njerëzit të llogarisin se veprimet janë të drejta
nuk është me rëndësi tu lejohet të thone tregimin e tyre,por edhe përshtypjen se
gjykata i ka marrë parasysh qëndrimet e tyre.Në këtë plan si essence për gjykim të
drejtë rezultatet janë të guximshme dhe per lëvdatë.Numri më i madh i vëzhguesve
kanë vlerësuar se më shum se 90% të rasteve të akuzuarit kanë pasur mundësi
adekuate për të prezentuar mbrojtjen e tyre në diskutimin publik para gjykatës,në
debate kontradiktore.
- “Barazi e armës për mbrojtjen dhe prokurorinë publike”
Principet e barazis procedurale janë element kyç i konceptit për gjykim të
drejtë.Koncepti që qëndron prapa kësaj shprehje,pak i pazakontë për ne nuk është aq i
panjohur ashtu siç duket në shikim të pare.Ai ka prejardhje nga principi i lashtë i
shprehur nga maksima latine audi,altera partem .Principi vërtet ka rëndësi të veçantë
në sistemet ka rëndësi të veçantë në sistemet akuzatore që funksionojnë si luftë në
mes pakëve kundërshtare,prej ku logjikisht del kërkesa ato të kenë mundësinë për
afërsisht të barabarta për të qenë beteja e drejtë.Tek ne thelbi i këtij principi
tradicionalisht shprehet si ‘princip i kundërthënieve’.Principi edhe këtu numërohet në
principet themelore të procedurave ndëshkuese , por është edhe i limituar thelbësisht
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nga i a.q.Parim hetues dhe nga roli aktiv i gjykatës.Prapseprap gëzon fakti që
vëzhguesit e projektit vlersuan se”barazia e armës”sipas rregullit është e përfaqësuar
në procedurat para gjykatave tona.(më tepër se 90%)Plotësisht e kuptuar që
barabarsia nuk paraqet asnjë barazi apsolute të të drejtave dhe autorizimeve të
palëve,por mëshumë ësht një balansim i mundesive të palëve ne pajtim me specifikat
e roleve të tyre procedurale.
A ekzistojnë mundësi të barabarta që mbrojtja të
prezentojë dëshmi përballë PP?

40,6%

56,3%

Po gjithmonë
Sipas rregullit(jo gjithmonë)
Vetëm ndonjëherë
Asnjëherë

0,0%

3,1%

Secila nga palët duhet të ketë mundësi të prezentojë pamjet e tyre për rastin ,sin ë
raport me faktet,ashtu edhe në raport me pyetjet e së drejtës.Me gjith këtë secila nga
palët duhet të ketë mundësi dhe të komentojë,respektivisht ti kundërshtojë argumentet
dhe dëshmitë e kundërshtarit.Problemet me sigurimin e barazisë mes paleve në
sistemet kontinentale janë të një natyre të ndryshme,që është plotësisht e kuptueshme
sepse sistemet e përziera me rol aktiv në gjyq për nga karakterinuk japin rëndësi të
madhe të parimeve për barazi mes palëve.Pikërisht,për konfirmimin e së vërtetës
sipas detyrës zyrtare ësht i obliguar në radhë të pare gjykata , ndërsa palët,më shumë
ose më pak, vetëm i ndihmojnë atij.Një nga problemet kryesore gjatë kësaj është fakti
që gjykatësi ështe I njoftuar detalisht me shkrimet e organeve të përndjekjes,madje
edhe me dëshmitë që formalisht nuk janë të nxjerra para gjykatës.Në jetën reale
prokuroria dhe gjykata bashkpunojnë shumë më ngushtë se sa në sistemet akuzative
nga shkaku i thjeshtë që bë tërësi kanë hipoteza dhe interese të për afërta të
pikënisjes.Edhepse nga pikpamja teorike kjo nuk luan rol-të rëndësishëm sepse
gjykata aktgjykimin e vet mund ta themelojë vetëm mbi dëshmitë e paraqitura
drejtpërdrejt në debatim kontradiktor me gojë-efekti indirect nga njohja e dosjës nga
procedura e mëparshme mund të ndikojë dëmshëm mbi pozitën e të akuzuarit.
Problemi me ekspertët është i zgjedhur në mënyrë më ndryshe në raport me sistemet
anglosaksonike.Siç e dimë, ato i emërton gjykata dhe ato meren si neutrale dhe
objektive.Duhet pranuar se mbrojtja ka vështirësi kur duhet të kundërshtohen
konstatimet dhe mendimet e këtyre ekspertëve zyrtarë të cilët gëzojnë respect të
caktuar që shkon me vet pozitën e tyreKy sistem me të vërtetë ka përparsi që siguron
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pavarësi parimore të ekspertëve, por mund të jetë problem i madh për mbrojtjen
atëherë kur ekspertizat në tërësi janë në favor të prokurorisë.Mu për këtë,me rëndësi
të veçantë është mendimi i gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut I cili nuk e
kundërshton këtë sistem por tregon se atëherë kur prokuroria mbështetet mbi
konstatimet dhe mendimet e këtyre ekspertëve gjyqësor “neutral’
,për qëllimet në nenin 6 nga konventa Evropiane ,ato trajtohen si “dëshmitarë kundër
të akuzuarit”,që mbrojtjes i jep të drejtë për ti siguruar prezencë dhe marrje në pyetje
të ekspertëve në favor të saj.
Edhepse zakonisht bëhen kundërshtime për prezentimin e dëshmive mbrojtja nuk ka
pasur trajtim të njëjtë me prokurorinë publike,ka edhe raste të kundërshtuara.
Në një rast vëzhguesit kanë dyshuar në aktgjykimin e drejtë të lëndës konkrete nga
arsya se i akuzuari një kohë më të gjatë ka qenë në punë jashtë shtetit,për derisa të
gjitha dëshmitë e të akuzuarit janë të pranuara.
- Avokat mbrojtës sipas detyrës zyrtare
Nëse është emëruar avokat mbrojtës sipas detyrës zyrtare, a është i/e
përgaditur?
63,2%
çdoherë
Sipas rregullit jo çdoherë
ndonjëherë
asnjëherë

21,1%
0,0%

15,8%

Edhe për kundër pohimeve se avokatët mbrojtës janë të caktuar sipas detyrës zyrtare
nga ana e gjykatës jane shpesh herë jo mjaft të përgaditura për gjykimin,përshtypjet e
vëzhguesve në rastet që kanë qenë si lëndë për vëzhgim ishte se ato për kundrazi
shpeshherë të përdorura në mënyrë solide nga mbrojtja(në më shumë se 80%).Si arsye
për përgaditje jo të duhur në disa raste parashtrohet kompenzim jo adekuat i këtyre
mbrojtësve që nuk janë çdoher sipas tarifës së avokatëve si dhe kohës jo të
mjaftueshme për përgaditje të disa rasteve.
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10. Gjykim me afat të arsyeshëm
- Kohëzgjatja e procedurave me afat të arsyeshëm
Cili është mendimi /përshtypja juaj në lidhje me zgjatjen e veprimeve(afat i a.)?

Azhure dhe të shpejta

32,4%
Ndonjëherë pa nevojshëm
zvarriten
/ anulohen

51,4%

16,2%
Sipas rregullit pa nevojë
zvarriten /anulohen

Kohëzgjatja e procedurave gjyqësore dhe lëndimet e të drejtës për gjykim në afat të
kuptueshëm është problem i njohur i procedurave gjyqësore në Republikën e
Maqedonisë.Si procedura mjaft të drejta dhe të shpejta jan të vlersuar vetëm n një të
tretën e lëndëve të vëzhguara (33%).Në të gjitha rastet tjera monitoruesit vlersua se
gjykimet pa nevojë zvarriten/anulohen(67%).
- Arszet më të shpeshta të anulimit të gjykimit
Cilat janë arsyet më të shpeshta për anulimin?
Rasti është I komplikuar

50,0%
27,5%

Gjykata nuk është e
përgaditur/azhure
Prokuroria nuk është e
përgaditur /azhure
Procedurat janë të
komplikuara

7,5%

5,0%
2,5%

7,5%

Gjykatat janë të mbi
ngarkuara
Mbrojtja e ka zgjatur veprimin
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Si shkaqe për anulimin e procedurave për të cilat përgjegjësi kanë gjykatat dhe
vëzhguesit kanë paraqitur mbi ngarkesë të gjykatave(27.5%),mospasja e kushteve
përkatëse për gjykim(gjykata të lira )joazhurim të gjykatave /gjykatësve(7.5%)dhe
komplikim të rasti (5%).7.5% të vëzhguesve fajin e regjistrojnë në procedurat e
komplikuara dhe formale gjyqesore, e vetëm një numër I vogël (2.5%)fajin për
anulimin e hedhin mbi prokurorinë publike dhe policinë dhe organeve tjera të
zbulimit .Prapseprap si kuriozitet duhet të shënohet ajo se numri më i madh i
vëzhguesve se pergjegjesine për zvarritjen e procedurave e lokalizojnë tek mbrojtja e
cila gjoja pa pasur nevojë e anulon procedurën (50%)me mos ardhje në
seancat,kërkesa të pabaza për ekspertizë,ankesa për gjendjen e keqsuar shëndetesore
të të akuzuarve etj.Duke pasur parasysh atë se tdë gjithë këbdët e krimit të organizuar
hidhen në departamentin e specializuar për atë qëllim në gjykatën themelore në
Shkup, këtë vit në atë gjykatë kishte më shum lëndë.Për shkak të mbingarkeses së
gjykatave aktuale dhe mungesës së gjykatave të mëdhaja,gjykatat u anuluan në afat
më të gjatë.
- Koha që ka kaluar nga parashtrimi i aktakuzës deri në caktimin
e seancës së parë
Koha e parashtrimit të aktakuzës deri në caktimin e seancës së parë

35,7%

28,6%

Deri 30 ditë
Prej 30 deri 90 ditë
Prej 90deri180 ditë
Prej 180 deri 270 ditë
Prej 270 deri 360 ditë

3,6%

16,1%

1,8%

14,3%

Mbi 360 ditë

Sipas dispozitave të LVP kryetari i këshllit duhet të caktojë diskutimin e parë më
vonë ne afat prej 30 ditë nga dita e pranimit të aktakuzës në gjykatë.Përjashtim të
kësaj ka kur kundërshtimi kundër akt akuzës nuk është i parashtruar apo i hedhur
ndërsa kryetari i këshillit para tëcilit duhet të mbahet diskutimi kryesor ka vënë
kërkesë deri te këshilli(n 22 fq.6) të vendos për cecilën çështje për të cilën mbi bazë të
LVP vendoset kundërshtimi.Brengosëse janë të dhënat të cilat dolën nga rezultatet e
hulumtimit sipas të cilëve mund të vërejmë se vetëm në 3.6% të rasteve është i
respektuar afati ligjor i paraparë për caktimin e séances së parë për derisa në vetëm
28.6% të rasteve periudha deri nnë caktimin e séances ka qenë mes 270 dhe 360 ditë e
në 16%mbi 360 ditë.
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- Arsyet e anulimit
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gesë e dëshmiAkta- për- Push- Tjetë
Gjygesa
e
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tuarit
riale
tës
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Gjithsej

Cilat janë shkaqet për anulim të lëndës

Gj.themelore
Manastir

0

3

1

0

2

21

12

0

0

0

0

0

2

0

1

42

Gj.themelore
Veles

2

7

11

0

11

2

10

4

2

1

2

0

3

1

2

58

Gj.themelore
Kavadar

0

8

1

0

2

0

2

0

0

0

0

0

2

1

1

17

Gj.themelore
Koçan

1

3

2

0

0

0

0

3

1

0

0

1

5

1

2

19

Gj.themelore
Ohër

1

2

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

2

0

0

7

Gj.themelore
Shkup1

0

9

1

1

1

20

14

0

7

0

0

18

22

1

0

94

Gj.themelore
Strumicë

2

5

2

2

0

12

10

1

2

0

3

0

5

2

7

53

Gj.themelore
Tetov

2

1

3

0

1

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

10

8

38

21

3

17

58

48

8

13

1

5

19

42

6

13

300

Gjithsej

Anulimi do të thotë mosfillim i diskutimit kryesor në ditën kur ka qenë e caktuar
mbajtja e saj ose nëse diskutimi kryesor veçmë ka filluar,mund t paraqiten shkaqe për
anulim të saj për periudhë të caktuar kohore.Nga rezultatet e lëndëve të vëzhguara del
se pa mare parasysh për cilën gjykatë themelore bëhet fjalë,vërehet tendencë e
pergjithshme për anulim të lëndëve kryesisht të regjistruara në thirrjen e dëshmitarëve
tëri ( më shpesh në gjykatat themelore Shkup dhe Manastir).Si arsye e dytë dallohet
grumbullimi i dëshmive materiale ndërsa numri i madh i lëndëve,ndërsa numri i
madh i lëndëve janë të mbuluara për shkak të mungesës së të akuzuarit.
Shikuar sipas gjykatave themelore,mund të konstatohet se gjykate themelore ku më
shumë lëndë anulohen është gjykata themelore në Shkup,Veles,Strumicë dhe
Manastir ndërsa më pak anulime të lëndëve janë të vërejtura në gjykatën themelore në
Ohër.
11.Gjykim i drejtë
Pjesa më e madhe e gjykimeve janë të vlerësuara sit ë drejta(mbi 90%),sepse
dëshmitë të nënshtruara në testim kontradiktor kanë qenë të prezentuara para gjykatës
jo të privilegjuar,ndërsa të akuzuarit kanë pasur rast adekuat që gjykata të informojë
nga perspektiva për faktet dhe argumentet relevante për akuzimin.E drejta e të
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akuzuarve për lajmërim të arsyeshëm për akuzën kundër tij dhe gjasat për të qenë të
pyetur në mbrojtje të vet konsiderohen sit ë drejta bazike që si minimum e përfshinë
të drejtën për të qenë të informuar për akuzën, të pyeten dëshmitarët kundër të
akuzuarit, të ofrohet dëshmim në favor të tij,dhe tëjetë i përfaqësuar nga avokati
mbrojtës.
A e konsideroni në tërësi gjykatën si të drejtë?

75%

16,7%
0%

Po,padyshim
Sipas rregullit (jo çdoherë)
Vetëm ndonjëherë
Asnjëher

8,3%

Standardet për trajtim të drejtë dalin nga vlerat të cilat mund të grupohen në disa
shtresa kurse marëdhëniet mes veti janë vërtet të komplikuara.
Kështu niveli i pare i standardeve të implementuara mbi procedurën penale është i
lidhur me konfirmimin e saktë të fajita ose pafajsisë që duhet të jetë në pajtueshmëri
me kriteriumet e drejtësisë.I akuzuari në atë kuptim do të jetë i trajtuar në mënyrë të
drejtë vetëm nëse është i gjykuar në pajtueshmëri me konfirmimin e besueshëm të
fakteve dhe imlementimin e ligjit mbi faktet niveli tjetër ose grupi I standardeve,
mund tëjetë i lidhur me ndalimin për trajtim human,mbrojtje të privatësisë e të
ngjajshme.Dhe derisa disa prej këtyre standardeve në mënyre direkte apo
indirekte,ndikojnë mbi rezultatet,të tjerë mund tëparashtrojnë kufizime të caktuara në
rrugën e gjetjes së rezultateve korrekte e disa të jenë krejtsisht të pavarura nga
rezulatatet.
Si faktorë që ndikojnë mbi notat për drejtësinë e procedurave penale vëzhguesit i
theksojnë;kontrolli mbi procedurën dhe rezultatet,mundësinë për shprehje dhe shikim
të argumenteve dhe korrektësinë e rezultateve.Në procedurat në të cilat ka qenë i
siguruar kontroll më I madh I procesit të palëve më lartë është e vlersuar edhe
drejtësia e procesit.Efektet nga kontrolli i procesit mund të shpjegohen me atë që
palët më shumë duan të kenë kontroll personal mbi rezultatet e procedurës dhe në të
shohim mënyrë të vetme të ndikojnë mbi rezultatet sepse në proceset gjyqësore palët
nuk mund të fitojnë më tepër kontroll direct mbi vet vendimin. Se sa një gjykim është
zhvilluar në pajtueshmëri me standardet për gjykim të drejtë duhet të shqirtohet mbi
bazë të gjykimit i marrë në tërësi,një incident i caktuar ndonjëherë mund të fitojë
kuptim të tillë që do të paraqes faktorë gjykues në vlersimin e përgjithshëm të
gjykimit të plotë.
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Vlerësim i lëndësK.nr.409-08 është se gjykimi në tërësi ka qenë i drejtë,sepse të
akuzuarës i ishin mundësuar të gjitha të drejtat që të mund të jape mbrojtjen e vet
.Gjykata e respekton të drejtën e të akuzuarës që të mos paraqitet në diskutimin e pare
kryesor,sepse nga dita e dorëzimit deri në ditën e debatit kryesor nuk kanë kaluar 8
ditë.Gjykata i ka dale para kërkesës për anulim të avokatit mbrojtës i të akuzuarës
sepse e akuzuara ende nuk ka qenë e përgaditur duke pasur parasysh gjendjen e saj
psiqike.Gjykatësi ka qenë korrekt dhe i përgaditur të dëgjojë të akuzuarën dhe
pjesmarrësit tjerë në procedurë.
- Pavarësia dhe paanshmëria e gjykatës
A keni pasur arsye për të dyshuar në (pa)anshmërinë e gjykatës?

9,5%
42,9%

23,8%

çdoherë
Sipas rrrgullit jo (çdoher)
Vetëm ndonjëher
Asnjëher

23,8%

Duke pasur parasysh situatën aktuale me shum kontradikta rreth pavarësisë së
gjykatave,vëmendjën tone e fokusojmë mbi pavarësinë dhe mosprivilegjimin në
gjykatë.Në atë kuptim,test ultimativ për pavarësinë është pavarësia funksionale në
praktikën gjyqësore dhe lirinë faktike të instruksioneve në kryerjen e funksioneve
gjyqësore.Nga ana tjetër,pavarësia personale e gjykatësve,edhe pse e mbrojtur në disa
aspekte të saj nuk garanton imunitet të çfardo ndikimeve nga ana e pushtetit
ekzekutiv.Në atë kuptim,edhe pse nërhyrje e hapur e pushtetit ekzekutiv në
jurisprudence nuk mund të tolerohet,intervenime më suptile të pushtetit ekzekutiv ose
faktorë tjerë ose qendra të fuqishme vëzhguesit vështirë mund ti regjistrojnë.
Prapseprap,fakti që në secilën lëndë të dytë të vëzhguar ekzistonte njëfarë dyshimi në
paanshmërinë e gjyqit është e rëndësishme dhe brenguese.Ky moment nga njëra anë
hedh hije mbi vlersimin e mirë për drejtësinë e procedurave dhe dënimeve sepse
tregon në jokonzistencën e caktuar logjike të rezultateve dhe kërkon analizë plotsuese
dhe revision të mundshëm të instrumentariumit të matur në ardhmëri.Paanshmeria e
gjykatës është e operacionalizuar në tre mënyra ;si mosekzistencë të jo
objektivitetit,si ndershmëri dhe krijim i rezistencës për të qenë i drejtë.
Mos ekzistimi i objektivitetit në procedimin e pushtetit gjyqësor është e formuar
pyetja se të akuzuarit a kanë qenë të trajtuar ndryshe nëvarshmëri me racen e tyre,
gjinin moshën, kombësin ose nga ndonj veçori tjetër personale.Jobjektiviteti në
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kuptim te ndershmërisë është i vlersuar nëprmjet përgjigjeve të pyetjes se pushteti ka
bërë diçka që ka qenë e parregullt apo e pandershme dhe e dyta,policët, të akuzuarit
apo gjykatësit a kanë provuar të tregojnë sjellje të drejtë. Saktësia e kualitetit në
vendosje është e vërtetuar me përgjigjet e pyetjes se a i ka pasur gjykata informatat e
duhura për të mar një vendim të drejtë. Rezultatet e analizës tregojnë se disa aspekte
të drejtësis procedurale kanë pasur kontribut të pavarur ndaj notave të vëzhguesve
:orbatja që pushteti ka bërë përpjekje për të qen i drejtë;ndershmërija e tyre ;nota se
aka qen konzistente sjellja e tyre me standardet e tike;a është e dhenë mundësij për
paraqitje;kualiteti i vendimeve të mara ;a ekziston mundësi për ankesë dhe se aështë
treguar subjektivitet nësjellje e pushtetit ,apo objektivitet.është treguar se
joobjektiviteti është i rendësishëm, n mëshumë forma të objektivitetit su bjektiv,për
pjekje përtë qenë i drejtëdhe i ndershëm,sesa si note direkte për shkallë e objektivitetit
të pushtetit.Kualiteti i vendimeve gjithashtu është i treguar i rëndësishëm si çka qenë
rast edhe me perfaqësimin.
Në lëndën kë.nr.532-08 përshkak të bashkpunimit të më patshëm mes gjykates dhe të
akuzuarit si kryerës I funksionit publik,gjith ashtu edhe me prokurorin publik, si
funksione që I kanë vënë në pozitë të ngushtë pert të bashkpunuar, dhe sigurisht edhe
njohja etyre shumëvjeçare,gjatë tërë procedures vëshguesit mundë të shohin
pjerësij,me indicione se prshkak të këtyre lidhjeve do të vendoset aktgjykim
çlirimtar.E gjithë kjo posaçërisht kur PPTH endëroi aktakuzën nga ndërmjetësimi
Kundr ligjor në Mashtirm.
Lirimi nga akuza në lëndën konkrete ka qenë për shkak të mosvërtetimit të fajit nga
ana e të akuzuarit, vëshguesit supozojnë se gjykata ka treguarë besim më të madh në
deklaratat e dëshmitarëve të mare në pyetje qe janë shokë të perafertë me të akuzuarit
sesa me te dëmtuarin.Kështu që rasti përfundoij me aktgjykimin çlirimtar në vend të
aktgjykymit gjykues mbi bazet të dëshmive të nxjera.
- Gjykim i drejtë pa presion të pushtetit dhe mediave.
A ndikon atmosfera e përgjithshme e posaçërisht opinioni/mediumet/presioni i
qeverisë mbi gjykatën dhe mundësia për gjykim të drejtë ?

8,6%

51,4%
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17,1%

22,9%

çdoher
sipas rregullit
ndonjëherë
asnjëherë

Lidhur me publicitetin e veprave të kryera penale nga lëmia e krimit të organizuar
mund të themi se përveç momentit të zbulimit të kryerësit gjat vetë procedurës ka
ndonjë interesim të veçantë nga ana e opinionit,përveç nga ana e mediave locale si
media informative për ta informuar opinionin dhe atë më shpesh në fillimin dhe
fundin gjatë kohës se shpalljes së aktgjykimit posaçërisht nëse bëhet fjalë për person
më të njohur dhe person që punon në ndonjë funksion publik.
Në lëndën.K.nr.409-08 e akuzuara ka qenë e burgosur në mënyrë spektakulare në
prezencë të mediave rasti i së cilës ka shkaktuar çrregullim nervor te djali i saj i cili
tentoi të bëj vetvrasje.
Në rastin.K.nr.532-08 bëhej fjalë për kryeshefin e mëparshëm të SPB Shtip, i cili
ishte burgosur pas ndjekjes paraprake dhe vëzhgimit,kështu që gjith rasti ka qenë i
ndjekur me vëmendje nga mediat e TV në Shtip(konkretisht ka qenë i inqizuar edhe
burgimi të cilit i paraprimte gjithë aksioni i MPB-së).
- E drejta për “gjykatës të rastit”

A ka “caktim i lëndës nga gjykatës të caktuar?
94,6%
çdoherë
sipas rregullës
ndonjëherë
asnjëherë
5,4%

0,0%

0,0%

Një nga garancitë më të rëndësishme që e siguron të drejtën e të akuzuarit për tu
gjykuar nga gjykatë e pavarur dhe objektive është e drejta për ti gjykuar gjykatës që
rastin e ka fituar sipas rendit të punës,pa asnjë radhitje të lëndëve i a.q.”gjykatës
natyror”.
Një nga befasitë e gëzueshme të rezultateve të projektit ështe konstatimi se deri te
akuzimet e shpeshta për”rregullim” të lëndëve, me sjelljen e klasifikimit elektronik të
lendëve në gjykatë është i thjeshtësuar në minimum. Pjesë e vogël e vëzhguezve(9%
prapseprap kanë deklaruar se nuk mund të dine a ka pasur ndonjë ndikim mbi ndarjen
e lëndëve.
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12.Aktgjykimi dhe politika ndëshkuese
- Numri i lëndëve të gjykuara.

Në lidhje me lëndët e përfunduara,mund të konstatojmë se nga gjithsej 110lëndë të
vëzhguara ne 303 sanca procedura është e përfunduar në 39 lëndë.nga vet shqyrtimi i
varfër I këture numrave domosdosshëm imponohet përfundimit tejet I dukshëm se në
numrin më te madhtë lëldëve të vëzhguara procedura zgjat më teper se një vit.Në këtë
rast duhet të përmendet se vetëm në 7raste të Prokurorit publik e ka tërhequr akuzën ,
me të cilën procedura është e përfunduar me aktgjykim i cili kundershton akuzën, kjo
duke pasur parasysh faktin se procedurat e vëzhguara pas fillimit të shqyrtimit
kryesor.Aktgjykim material,respektivisht i merituar është sjell në 32 lëndë. Kete rast
mund të konstatojmë se gjykatat Themelore në Strumicë dhe Veles zgjodën më
shumë lëndë dhe atë 13,
Respektivisht 8 në mënyrë adekuate,prej të cilëve 10,respektivisht 6 janë me
aktgjykim të merituar.Në gjysmë është gjykata Themelore në Kavadar me lëndë
vëzhguese gjysmë të zgjedhura e më pak lëndë të zgjedhura në gjykatën Themelore
Shkup1 me vetëm dy prej gjithsej 22.Kuptohet duhet të meret parasysh kompleksiteti
i lëndëve të cilat procesohen në këtë gjykatë dhe prej këtu edhe nevoja për më shumë
kohë gjata sjelljes së aktgjykimit.Në gjykatën themelore në ohër janë të zgjedhura 2
lëndë nga gjithsej 8 të vëzhguara.Mund të konstatohen se prokuroret publik rrallë
japin dorëhqje nga akuza,përkatësisht e shprehur nëpermjet numrit të lëndëve të
vëzhguara në më shumë lëndë të vëzhguara kanë dhënë dorëheqje në Manastir,në të
vërtet në 1 nga gjithsej 4 lëndë të zgjedhura, e ngjajshme është situata edhe në
Strumicë(me 3 lëndë nga gjithsej 13)për derisa sipas përjashtimit dorëzohen në Veles
(me 2 prej 8 të zgjedhurve dhe në Koçan me një lendë nga 7).Në gjykatat tjera mund
të konstatohet se prokurorët publik kan qenë të sukseshëm në lidhje me prezentimin e
fakteve me të cilat I kanë ngarkuar të akuzuarit për veprat e kryera penale.
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- Shpallja e aktgjykimit

Në lidhje me shpalljen e aktgjykimit mund të konstatohet se nga gjithsej 39
aktgjykimet e sjella ato bëjnë fjalë për 45 persona të gjykuar,me ç’rast aktgjykimet
më pak a më tepër në gjysmën e rasteve,respektivisht të 24 të akuzuarve aktgjykimet
u janë shpallur menjëherë,në të katërtën e të akuzuarve,respektivisht 12 të
akuzuar,aktgjykime u janë shpallur në afat prej 3 ditëve,vetëm për persona të akuzuar
janë sjellur në afat I cili ka qenë më i gjatë se 3 ditë, dhe për 4 të akuzuar aktgjykimi
u është dorëzuar me shkrim(kjo është në pajtim me paragrafin 3 të nenit 344 të
LVP,janë rastet kur pala,përfaqësuesi ligjor,personi I autorizuar ose avokati mbrojtës
nuk janë present gjatë shpalljes së aktgjykimit në këtë rast për lëvdatë është gjykata
Themelore në Strumicë ,e cila për 16 të akuzuar menjëher e shpalli aktakuzën ,në
raport me 2 të akuzuar tjerë që aktgjykimin e ka sjellur në afat prej 3 ditëve.e
ngjajshme është situate e vërejtur edhe tek lëndët e monitoruara para gjykatës
themelore Shkup1,e cila në lëndët e vëzhguara për 3 të akuzuar për të cilët është
shqiptuar aktgjykim,të njëjtën e ka dorëzuar në afat prej 3 ditëve,nëse këto numra I
krahasojmë me të dhënat e procedurave t ë vëzhguara të vitit të kaluar mund të
përfundojmë se gjykatat kanë rritje të numrit të aktgjykimeve të shpallura në afat prej
3 ditëve në raport me aktgjykimet që janë të shpallura më teper se 3 ditë.Përderisa
numri iaktgjykimeve është i njëjtë që me shkrim do tu dorëzohen palëve në
procedurë.Kështu të krahasuara nga të dhënat mund të nxjerrim përfundimin se
gjykatat në raport me lëndët e vëzhguara janë më azhure në raport me shpalljen e
aktgjykimeve dhe për të përshendetur është fakti se gjykatat bëjnë orvatje për
shpalljen e aktgjykimeve në pajtim me dispozitat nga neni 344 të LVP,me të cilin
parashihet aktgjykimi të jetë i shpallur menjëherë pas sjelljes së saj nga ana e këshillit
përkatësisht më vonë në afat prej 3 ditëve nga dita e përfundimit të diskutimit kryesor.
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- Sanksione të shqiptuara për vepra penale adekuate dhe për ato me aktakuzë
Nëse e shqyrtojmë politikën e ndëshkimit për këto 39 lëndë të shqiptuara,më të cilët
ishin të akuzuar 45 persona,mund të përsërisim përfundimin e vitit të kaluar dhe të
konstatojmë se politika ndëshkuese ështe jashtzakonisht e ulët.
Sanksionet e shqiptuara për vepra penale adekuate për të gjithë të akuzuarit
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Dhe kështu mund të vërejmë se mardhëniet ndërmjet aktdënimeve të gjykuara me të
cilat i akuziari nuk është i shpallur për fajtorë ose paditësi i autorizuar e ka tërhequr
akt akuzën ose gjykata e ka refuzuar akuzën janë gati të barabarta, respektivisht të
gjith personat e akuzuar në lëndët e përfunduara mund të konstatohet se vetëm gjysma
e tyre kan qenë të shpallur të pafajshëm.Ky përfundim na kthen neë një konstatim
gjithmon present se paditësi i autorizuar punon me aktakuza të dobëta dhe jo mjaft të
ndërtuara, e për dallim nga kjo nëse kthehemi në një faze të mëparshme të procedurës
,faza e kontrollit të akuzës,përfundojmë se aty, në numrin më të madh të lëndëve ose
aspak nuk është parashtruar kundërshtim të aktakuzës ose ai është refuzuar ndërsa
akuza e vërtetuar.Si duket avokatët mbrojtës nuk duan që lëndët ti përfundojnë në një
faze të hershme ose aspak nuk janë të interesuar për këtë mjet të drejtësisë,i cili nga
ana tjetër shumë pak kritik përdoret nga ana e gjykatës.
- Lloji i aktgjykimit
Nëse shqyrtohen të dhënat sipas gjykatës që i ka sjellë aktgjykimet në raport me
personat e akuziar mund të vërejmë se gjykata Themelore në strumicë ka zgjedhur më
shum lëndë dhe atë kundër 18 të akuzuar,prej të cilëve 5 të akuzuar kan qen të
shpallur fajtorë,për një të akuzuar ka qenë e tërhequr akuza,dhe madje kundër 9
personave akuza ka qenë e refuzuar kurse aktgjykim për çlirim kanë marrë 3 të
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akuzuar.Në këtë rast Gjykata Themelore në Strumicë ka vepruar më tepër për vepër të
kryer penale keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe autorizim dhe atë për 15 të
akuzuar,për vepër të kryer penale mashtim ka paidur në 2 raste dhe për vepër vjedhje
të kryer në shërbim,ka sjellur aktgjykim vetëm kundër një kryerësi.Pas Gjykatës
Themelore në Strumicë për më tepër të akuzuar janë sjellë vendime të merituara në
gjykatën themelore në veles dhe atë 4 të akuzuar kanë qenë të shpallur fajtorë,2 të
akuzuar kanë marrë aktgjykim çlirimtar dhe kundër 1 të akuzuari e refuzuar akuza.Në
raport me veprat penale kjo gjykatë ka vepruar kundër 5 kryerësve të veprave penale
keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim dhe për 2 kryerës të veprave penale
vjedhje në detyrë.

45

Gjithsej
7

Veles

Gjithsej

18

Strumicë

Aktakuza e tërhequr

3

Shkup1

Deklarohet për fajtpr

2

Ohër

6

Koçan

I akuzuari lirohet

4

Kavadar
Manastir
0

Akuza refuzohet

5
10

20

30

40

50

Në gjykatën themelore në Koçan të zgjedhura ishin Lëndë kundër gjasht personave të
akuzuar, prej të cilëve dy kanë marrë aktdënim gjykues për vepër të kryer penale
keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe autorizim e kundër katër tjerëve nën akuzën e
veprës së njëjtë penale,akuza ishte e tërhequr.Gjykata themelore në Manstir ka
shpallur tre të akuzuar,për një të akuzuar gjykata ka gjetur se nuk është fajtor,dhe
kundër një të akuzuari akuza ishte e refuzuar.Gjykata themelore në Manastir I ka
zgjedhur rastet për këto vepra penale nga ana e të akuzuarve;Një vepër e kryer penale
mashtrim të blerësve dhe nga dy vepra penale mashtrim dhe keqpërdorim të detyrës
zyrtare dhe autorizim.Gjykata themelore në Kavadar në të gjitha lëndët e gjykuara ka
sjellur aktdënime gjykuese,e tre të akuzuar kanë bërë vepër penale mashtrim dhe një I
akuzuar për vepër penale dëmtim ose privilegjim të kreditorëve.Gjykata themelore
Shkup1 dhe shkup ka sjellur 3 aktdënime gjykuese për tre të akuzuar kryerës të
veprës penale, marrje të mitos.Më në funt edhe gjykata themelore në Ohër ka sjellur
vendim aktgjykues për dy të akuzuar prej të cilëve njëri ka bërë vepër penale
keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim,e tjetri ka bërë veprën penale marrje të
mitos.
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Nëse e shqyrtojmë politikën ndëshkuese sipas veprave penale mund ti fitojmë
shqyrtimet në vijim.Pikërisht,më tepër aktgjykime janë marrë,kuptohet për veprat më
frekuente penale,respektivisht për veprën e ninit 353 nga KP-keqpërdorim të pozitës
zyrtare dhe autorizim.Me ç’rast nga të gjitha aktgjykimet e sjellura për 45 persona të
akuzuar,për këtë kanë qenë të sjellura rreth dy të tretat,në të vërtetë aktgjykime per 29
veta.Menjëherë duhet të përmendët se nga këta 29 veta për fajtorë janë shpallur vetëm
9,përderisa 11 veta të akuzuar,akuza ka qenë e refuzuar,per 5 të akuzuar prokurori
publik e ka tërhequr aktakuzën e vetëm 3 të akuzuar kan marrë aktgjykim çlirimtar
.Në lidhje me personat me aktdënim gjykues mund të konstatohet politika ndëshkuese
mjaft e ulët,respektivisht 7 të gjykuar kanë marrë denim në kohëzgjatje prej 1 viti e
gjysmë,përkatësisht për një të gjykuar I është shqiptuar denim me burg 3 mujor, 3 të
gjykuar kanë marr denim me burg në kohëzgjatje prej 6 muajve dhe gjykatat nga një
personi u ka shqiptuar burgim në kohëzgjatje prej 10,12 dhe 18 muaj.dënime më të
rrepta kanë marrë dy persona në kohëzgjatje tre vjet dhe dënimi më i rreptë I është
shqiptuar një të akuzuari në kohëzgjatje pre katër vjetëve>në pajtim me këto të dhëna
mund të konstatojmë se një personit I është zbutur dënimi nën minimumin e
posatshëm ligjor për këto vepra ,e derisa numri më I madh I dënimëve lëvizin në
kuadër të gjysmës së fundit të minimumit të veçantë ligjor minimum apo maksimum i
paraparë për veprën themelore(prej 6 muajve deri në 3 vjet),derisa vetëm 3 personave
u janë shqiptuar dënime më të larta,qoftë ajo dënimi më I madh për veprën kryesore
ose në këto raste është bërë fjal për ndonjë nga format e kualifikuara të kësaj
vepre,me të cilën nëse ësht bërë fjalë për formë të kualifikuar të veprës
kryesore,atëher gjykata përsëri ka treguar butësi të posatshme të këtyre veprave
penale.Më tutje,për skaj kësaj vepre penale më tepër të akuzuar ka për veprën e kryer
penale mashtrim,përkatësisht aktgjykime kan marrë 7 persona,prej të cilëve me
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aktdënim gjykues kan qenë 5 të akuzuar,një I akuzuar ka marrë aktgjykim
çlirues,ndërsa për një te akuzuar ka qenë e tërhequr akuza.
Në raport me politikën ndëshkuese për veprën penale mashtrim për të cilën për
formën kryesore mund të shqiptohet denim në të holla ose denim me burg deri më 3
vjet mund të konstatojmë se dy të akuzuar kanë qenë të akuzuar me dënim relativisht
të ulët prej gjashtë muajve,dy të akuzuar kanë qenë të akuzuar me dënim relativisht të
ulët prej gjashtë muajve,dy të akuzuar kanë marrë vlerën e mesme të dënimit të
paraparë për këtë vepër penale,përkatësisht tetëmbëdhjetë muaj ,dhe vetëm një person
ka qenë I gjykuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 2 vjetëve.Perqindja më e
mire e suksesit paditësit e autorizuar kan pasur te vepra penale marrje të mitos të nenit
357 nga LVP,për të cilën për formën kryesore është i paraprë dënim me burg në
kohëzgjatje prej një deri dhjetë vjet,e në pajtim me ndryshimet e KPM nga shtatori i
vitit 2009 parashihet ashpërsim në këtë vepër penale kështu që ësht i paraparë dënimi
me burg në kohëzgjatje së paku prej katër vjetëve deri në dhjetë vjet për këtë vepër
penale njëherit e shqiptuar edhe dënimi më i lartë I lëndëve të vëzhguara përkatësisht
5 vjet derisa për nga një të akuzuar u është shqiptuar dënim në kohëzgjatje dhjetë
vjetëve,2 dhe 3 vjetë.Për veprën penale vjedhje në shërbim të nenit 354 kanë qenë të
përfunduara procedurat kundër tre prokurorëve prej të cilëve dy ishin të
Shpallur për fajtor dhe u është shqiptuar dënimi me kohëzgjatje prej gjashtë deri në
12 muaj ndërsa 1 I akuzuar ka marrë aktgjykim çliruar.Nga 1 person i gjykuar ka
qenë edhe për veprat e kryera penale mashtrim të blerësve nga neni 248 i KPM dhe
dëmtim apo privilegjim të kreditorëve të nenit 257 nga KPM në rastin e parë të
akuzuarit I është shqiptuar dënimi me burg në kohëzgjatje prej 5 muajve,ndërsa në
rastin e dytë të akuzuarit i është shqiptuar dënimi me burg në kohëzgjatje prej gjashtë
muajve.
Në lidhje me politikën ndëshkuese të gjykatave,mund të jipet një konstatim general që
pa përjashtim vlen për të gjitha veprat e vzhguara penale,e ajo është se gjykatat kanë
politik të butë të ndëshkimit e cila mesatarisht lëviz në kuadër të gjysmës së fundit të
dënimit të paraparë ligjor për vepër të caktuar penale
- Arsyetim i aktgjykimeve

A kanë qenë aktgjykimet të arsyetuara në
mënyrë adekuate
66,7%
30,0%

0,0%

çdoherë
sipas rregullit
ndonjëherë
asnjëherë

3,3%
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Neni 6 nga konventa Evropiane kërkon që gjykatat kombëtare të arsyetojnë
aktgjykimin e tyre si gjatë procedurave qytetare ashtu edhe atyre penale.Gjykatat nuk
janë të obliguara të japin përgjigje detajuese në çdo pyetje, por nëse dëshmitë e
paraqitura janë teje të rëndësishme për rezultatin e lëndës, në atë rast gjykata duhet
konkretisht ti përpunoj në aktgjykimin e vetë.Gjykata jonë atë detyrë shum detalisht e
përshkruan,kështu që gjykatësit ndonjëherë e ndjejnë si ngarkim të madh.Mendimi i
përgjithshëm I vëzhguesve është se detyra gjyqësore për arsyetim të vendimit është e
domosdoshme për funksionim të drejtë të dispozitave për vlersim të lirë të dëshmive
tek të cilët e ka kuptimin e objektivitetit të atij vlerësimi,përkatësisht mbrojtja prej
gabimeve dhe vetdëshirë të gjykatës në atë veprimtari
De lege ferenda detyra për arsyetim të aktgjykimeve mundet te ne të përshtatet me
parimin e ekonomizimit,kështu që parimisht lidhet me iniciativën e paditjes se
pales,gjykata do të ishte e detyruar të përpunojë arsyetim të gjith anshëm vetëm nëse
palët e lajmërojnë ankesën e tyre në afat të caktuar pas shpalljes së aktgjykimit.
- Dëshmi të mjaftueshme për fajin
A është vërtetuar me dëshmi të mjaftueshme faji”jashtë çdo dyshimi të
arsyeshëm”

70,6%

26,5%
0,0%

Po çdoherë
Sipas rregullit(jo çdoherë)
Vetëm ndonjëherë
Asnjëherë

2,9%

Një arsyetim fundamental e moral për kërkesën për procedurën ndëshkuese të drejtë
është ajo se e minimizon numrin e gabimeve,përkatësisht trajtimet jo të drejta.Në
masë në të cilën Kërkohet procedura e saktë gjyqësore,kënaqet moralisht funksionimi
I vlerave për minimizim të gabimeve në procedurën ndëshkimore,sepse jepet garanci
se numri i dënimeve të padrejtë do të jetë aq i vogël aq sa është e mundur ajo dhe jep
besim se ata që janë të ndëshkuar atë e meritojnë.
Garanci teorike kyçet që të akuzuarit e gëzojnë sipas instrumenteve ndërkombtare
për të drejtat e njeirut dhe Kushtetuta e R.së Maqedonisë,është supozimi për
pafajsi.Ky supozim zakonisht gjen shprehje në principin se faji I tyre duhet të
dëshmohet”Jashtë çfarëdo qoftë gjykimi”.Ekzistojnë dy aspekte themelore të kësaj
rregulle,e ajo është kërkesa për standart relativisht të lartë të dëshmimit nga njëra anë
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,dhe vënia e ngarkesës së dëshmitët mbi prokurorinë nga ana tjetër.Standardi për të
cilin flasim përpiqet për të bëre kompromis mes dy qellimeve kundërshtuese;i
akuzuari të gjykohet ndërsa i pafajsmi të lirohet,njëkohësisht duke shprehur përparësi
për çlirimet e gabuara para gjykimeve të gabuara.Një kohë më të gjat procedura jonë
një kohë më të gjat nga i a.q.tip i përzier kritikohet si aspekt joadekuat i respektimit të
supozimit të pafajsisë si parim qëndror i drejtësisë bashkëkohore penale.Së
pari,ngarkesa e dëshmimit është mbi gjykatën se sa mbi prokurorinë publike,dhe e
dyta ,standardi i dëshmimit në mënyrën eksplicite nuk thirret në standardin”jashtë çdo
dyshimi të arsyeshëm” në të cilin insistohet në të drejtën ndërkombëtare dhe vendet
me procedurë akuzatore të tipit anglosaksonik..Përkundër këtyre pohimeve në
literaturën e vendit dhe atë të huaj,notat e vëzhguesve janë se në numrin më të madh
të rasteve është i arritur sukses i lartë I bindshmërisë në drejtësinë e vendimeve për
fajin(97%), që mes tjerash është njëra nga befasitë më të këndshme të rezultateve të
fituara nga projekti.
- Drejtësia e dënimit
A mendoni se dënimi është I merituar dhe adekuat?

26,7%
Po tërësisht
40%

Kryesisht
Tejet e rreptë
Tejet e butë

33,3%

0%

Procedura e drejtë paraqet procedure e cila e arsyeton rezultatin sepse siguron
argumente për pohimet se trajtimi të cilin 1 person e fiton është trajtim të cilin e
meriton.
Rezultatet e vëzhgimit tregojnë se faktorët procedural ndikojnë mbi perseptimet e
njerëzve për drejtësinë e sjelljeve dhe rezultateve.
Këtu kujdesi jonë ishte se a besojnë njerëzit në atë që procedurat dhe rezultatet janë të
drejtë më tepër se sa procedurat dhe rezultatet janë vërtetë të drejta në ndonjë kuptim
objektiv.Dy të tretat e vëzhguesve 66.7% konsideruan se dënimet janë tepër të buta,e
asnjë vëzhgues nuk ka gjetur se të akuzuarit kanë kaluar më keq se sa kan merituar!
Kjo është me rëndësi të shënohet nëse dihet se së bashku me abuzimet seksuale të
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fëmijeve,këto janë vepra ku në vitet e fundit në Republikën e Maqedonisë kemi
politikë ndëshkuese më të rreptë.
- A është i mare vendim për mbulim të shpenzimeve
Është marr vendim për mbulim të shpenzimeve
0.66%
30.69%
Po
Jo

68.65%

Nga lëndët e vëzhguara është e konstatuar se gjykata gati në 70% të rasteve ka sjellë
vendim për kompenzim të harxhimeve të pjesmarrësve në process,me të cilën mund të
konstatohet se është në mënyrë adekuate e njohur dhe e respektuar e drejta e
pjesmarr2sve për hyrje në drejtësinë nëpërmjet konstruksionit finansiar nga ana e
gjykatës tjetër është pyetja se pjesmarrësit deri në cilën masë janë të aftë edhe për ta
paguar këtë vendim për kompenzim të harxhimeve para së gjithash mendohet në
borxhet e mëdhaja ndaj ekspertëve dhe problemeve tjera të ngjajshme të detektuar në
gjyqësinë e R e M..
Në lidhje me përqindjen por sigurisht është edhe konstatimi se 30% të lëndëve të
monitoruara ende nuk janë në faze të pjesmarrësve në process,përkatësisht nuk janë të
mbuluara.
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13. Përfundime dhe sugjerime
Përfundime;
- Në numrin më të madh të lëndëve të vëzhguara ka pasur gjykim të drejtë – mundësi
e drejtë për tu mbrojtur nga akuzat. Me disa përjashtime(ku është gjykuar në
mungesë) të njëjtat kanë qenë të mara në pyetje dhe kanë pasur mundësi adekuate dhe
efektive për të qenë present gjatë shqirtimit të rastit të tyre.Gjykatat e vendit kanë
zbatuar analizim të drejtë të argumenteve dhe dëshmive të nxjerra nga anët dhe nuk
kanë pasur paragjykime gjatë vlersimit të tyre.
- Njerëzit më tepër i pranojnë vendimet nëse të njëjtat janë të arritura në procese që
janë vlersuar si të drejta,drejtësia e procesit vlersohet pavarësisht nga drejtsia e
rezultatit.monitoringjet treguan se për personat në process,e drejta procedurale
paraqet nivel të ndryshëm të përjetimit në raport me rezultatin.Rezultati përfundimtar
prapseprap luan rrol kyç në vlersimin që ka qenë i drejtë.
- Në veprimet penale në rastet e korrupsionit intereset pragmatike të shtetit anojnë kah
dënimi I të akuzuarve dhe për anashkalim të përpjekjeve dhe shpenzimeve më të
mëdhaja.Monitoringu i veprimeve dhe shoqërimi I standardëve që e gaarantojnë
drejtësinë pikërisht për atë janë të nevojshme për mbrojtje të interesave të ndieshme të
të akuzuarve, duke ju siguruar aq sa është e mundur që ato të mos akuzohen , përveq
nëse nuk janë vërtetë fajtor.
- KVP nuk e parashtron problemin e ekspedivitetit si e drejtë e të akuzuarit por si
obligim i subjekteve të procesit.Forma e pacaktuar e obligimit nga njëra anë e
relativizon punën e gjykatës si nxitës I ekspedivitetit dhe nga ana tjetër e bëjnë
apsolute atë ekspedivitet,duke bërë nga ajo kualitet që nuk është disjunktiv ose
komplementar me vlera tjera të procesit.Ky obligim kështu i formuluar publikisht i
drejtë I gjykatës synon kah efikasiteti formal,ne nje menyre te caktuar me teper i
obligon subjektet tjera të procesit se sa vet gjykatën
- Në Republikën e Maqedonisë më I shpeshtuar është korrupsioni që paraqitet në
formën e keqpërdorimit dhe shfrytëzimin kundërligjor të detyres zyrtare dhe
autorizimit që dalin nga ajo,për dallim nga deliktet tradicionale korruptive.
- Prokurorët publik rrallë dorëzohen nga akuzat.
- Në lidhje me zbatimin e masave të posatshme hetimore mbahet kostatimi I vitit të
kaluar se këto masa të posatshme hetimore përdoren në numer mjaft restriktiv.
- Gjat shqyrtimit të masave për sigurim të prezncës gjatë veprimeve penale mund të
konstatohet se të gjitha masat së bashku,pa masën e para burgimit,implementohet në
numër tejet të vogel në raport me masën e paraburgimit.
- Përveç paraburgimit masat tjera gjejnë përdorim në situate të rralla ose të
jashtzakonshme.
- Në raport me masat tjera për sigurim të presences së të akuzuarit, paraburgimi është
larg implementimit si masë për sigurim të presences së të akuzuarit.
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- Në lidhje me kohëzgjatjen e masës së paraburgimit mund të konstatohet se kemi
kohëzgjatje të paraburgimit në veçanti për rastet ku ai është I shqiptuar gjatë
diskutimit kryesor.
- Në lidhje me joobjektivitetin e gjykatës,duke marrë parasysh kërkesat e monitoruara
për heqje të gjykatësve mund të konstatohet se në numrin më të madh të lëndëve të
monitoruara gjykata ka qenë e paanshme, përkatësisht të akuzuarit nuk kanë vërejtje
në raport me paanshmërinë e tij .
- Për tu vërejtur është tendenca e zmadhimit të dorëzimit të rregullt të lëndëve të
vëzhguara.
- Në lidhje me opinionin gjatë diskutimit kryesor,mund të konstatohet se numri më I
madh I seancave të vëzhguara janë publike dhe se në numër të mire të tyre kanë marrë
pjesë edhe mjetet për informim publik.
- Në lidhje me obligimin për vërejtje për ruajtje të sekretit nga ana e gjykatës deri te
pjesmarrësit në process,mund të konstatohet një dukuri negative se madje në 19 % të
lëndëve të monitoruara ka qenë I konstatuar lëshim në implementimin e këtij
obligimi.
- Nga mjetet dëshmuese më së shumti implementohet pohimi I të akuzuarit,përderisa
implementim më të rrallë shënojnë ekspertizat.
- Masat përr marje të lëndëve me të cilat është kryer vepra penale ose ndodhin si
rezultat I veprave penale,është implementuar në raste të jashtzakonshme te lëndët e
monitoruara
-Në lidhje me shpalljen e aktgjykimeve te procedurat e vëzhguara mund të
përfundojmë se gjykatat kanë rritje të numrit të aktgjykimeve të shpallura me afat prej
3 ditëve në raport me akgjykimet që janë të shpallura më gjatë se 3 ditë.
-Mund të konstatohet se ekziston sukses gjysmak I prokuroëve në raport me
argumentimin e aktakuzave gjatë diskutimit kryesor kështu që ato kanë qenë të
suksesshëm(me aktdënime gjykuese)vetëm në gjysmën e lëndëve të gjykuara.Ky
përfundim na kthen në një konstatim të përhershëm se paditësi I autorizuar punon me
aktakuza të dobëta ose jo mjaft të ndërtuara dhe për dallim nga kjo nëse kthehemi në
fazën e kontrollimit të akuzës,përfundojmë se atje në numrin më të madh të lëndëve
ose aspak nuk është parashtruar kundërshtim të aktakuzës ose ai është I hedhur ndërsa
akuza e vërtetuar
- Gjykatat kanë politik të butë ndëshkuese e cila mesatarisht sillet në kuadër të
gjysmës së poshtme të dënimit të paraparë ligjor për vepër të caktuar penale.
- Në numrin më të madh të rasteve gjykata ka sjellë vendim për kompenzim të
harxhimeve të pjesmarrësve në process,kështu që në mënyrë adekuate njihet dhe
respektohet e drejta e pjesmarrësve për hyrje në drejtësi nëpërmjet “konstruksionit”
finansiar nga ana e gjykatës.
- Personat të akuzuar për veprat penale të korrupsionit në numrin më të madh bëjnë
pjesë në grupmoshen prej 36 deri 55 vjet, me arsim të lartë,dhe madje edhe bartës të
shkallës shkencore.Ato më shpesh janë me kombësi maqedonase dhe në numrin më të
madh të rastëve më pare jo të gjykuar.
- Afati ligjor për caktimin e diskutimit kryesor më vonë deri 30 ditë nga dita e
pranëmit të aktakuzës në gjykatë,është i respektuar vetëm në 3.6% të rasteve ,
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përderisa në 28.6% të rasteve periudha deri në caktimin e séances ka qenë ndërmjet
270 dhe 360 ditë, e në 16% mbi 360 ditë.
- Arsyet për anulum të lëndëve kryesisht regjistrohen në thirrjen e dëshmitarëve të rid
he grumbullimin e dëshmive materiale e një numër shumë I madh I lëndëve janë të
anuluara për shkak të mungesës së të akuzuarit.Më tepër lëndë anulohen në
Shkup,pastaj në Veles,Strumicë dhe Manastir,derisa më pak anulime vërehen në
gjykatën themelore në Ohër.
- Dobësi më e madhe në hetim është kohëzgjatja,grumbullimi jo adekuat I dëshmive
dhe përsëritja e ngjarjeve.Kohëzgjatja e hetimit problematizohet në veçanti me rastet
e paraburgimit,për zvariitjen e hetimit paraqiten raportet e jokoordinuara mes
policies,prokurorisë publike dhe gjykatës.Vet prokuroria si institucion varet nga MPB
sepse nuk ka kapacitetet e saja hetimore,për derisa hetimi gjyqësor sipas rregullës i
përsërit marrjet në pyetje të personave më pare të marrë në pyetje nga policia dhe
prokurorët publik dhe nuk kontribon në mbledhjen e dëshmive dhe vërtetimin e
gjendjes paktike.
- Vështirsitë e procesit me gjykatësit e jurisë dalin nga mospërgaditja dhe pasiviteti
gjatë gjykimit si dhe mosrezistenca ndaj ndikimeve të jashtme.Në kuptim të
organizimit pjesmarrja e tyre e vështirson punën e gjykatës sepse ata shumë shpesh
nuk përgjigjen e gjykatës.
Rekomandime
- Duhet të zbatohen hetime serioze për burimet kryesore që sollën në dështimin e
drejtësisë sepse madje edhe disa arsye të njohura nuk janë të hetuara siç duhet.Të
nevojshme janë hulumtimet të cilët do ti kishin analizuar realitetet,presionet dhe
burimet e gabimeve në çdo stadium të procedurës penale.Hap I dytë do të ishte
zhvillimi i vendimeve të caktuara sistematike ose garanci që duhet të siguronin
ndonjë reduktim të problemeve dhe rreziqeve të zbuluara.
- Në matjen e komplikuar të intereseve ndërmjet efikasitetit dhe të drejtave njerëzore
duhet më së shumti të mbahet llogari për respektim të intereseve të viktimës
- G jykimi në mungesë është i padëshiruar në aspekt të së drejtës për të marrë pjesë në
gjykimin si element i së drejtës për gjykim dhe duhet të lëshohet vetëm kur anulimi i
gjykimit mund të sjellë deri te humbja e dëshmive,vjetërsim të mundësis për
përndjekje e të ngjajshme.
- I akuzuari duhet të jetë në gjendje që në mënyrë efektive të marrë pjesë në
procedurat.Rëndësia për tu siguruar të drejtat e mbrojtjes në procedurat penale është
princip fundamental i një shoqërie demokratike dhe nga kjo pamje neni 6 i Konventa
Evropiane për të Drejtat e Njeriut(KEDNJ) duhet të interpretohet në atë mënyrë që
ato të drejta ti tregojë si praktike dhe efektive,në vend që të jenë teorike dhe
iluzionare. Nga shteti pritet që të jetë i kujdesshëm në sigurimin e të drejtave të
mbrojtjes dhe çfarëdo masa tjera të cilat do ti kishin kufizuar këto të drejta duhet të
jenë rreptësisht të nevojshme.
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-Mbulimi i dëshmive Gjykimi i drejtë kërkon që prokuroria ti nxjerrë dhe zbulojë të
gjitha dëshmitë,si ato kundër të akuzuarit,ashtu edhe ato që janë në favor të
tij.Lëshimi për tu zbuluar ndonjë dëshmi e cila mund të jetë me kuptim për mbrojtjen
prapseprap automatikisht nuk është lëndim i Konvencionit por do të varet nga nota e
procedurës në tërësi.
-Principi i opinionit duhet të balansohet ndërmjet interesave dhe të drejtave të
opinionit më të gjërë dhe të drejtat e të akuzuarit,viktimës dhe dëshmitarëve.Në parim
e drejta e opinionit në gjukim nuk është vetëm e drejë e të akuzuarit i cili do të
garantojë veprim korrekt në gjykim ajo është gjithashtu edhe e drejtë e opinionit në
një shoqëri demokratike.Ashtu siç realizohet drejtësia në emër të popullit,opinioni ka
të drejtë mbi kontroll gjatë procedurës.E nevojshme është vënie e drejtpeshimit
adekuat ndërmjet dy palëve,pjesmarrësit që mund të kenë interese konfrontuese dhe
opinioni.
- Për të drejtën e mbrojtjes posaçërisht ndikim negativ ka kufizimi i së drejtës për
parashtrim të kërkesës dhe heqje për shkak të rrethanave që shkaktojnë dyshim në pa
anshmërinë e gjykatësit ose gjykatësit/ juristit(n.39 pika 6),në periudhën deri në
fillimin e diskutimit kryesor.Kjo risi ëahtë e sjellur në LPV në vitin 1976 me qëllim
që të ndalen keqpërdorimet procesuale dhe për rritje të efikasitetit të procedurës.
- Kërkesa për gjykim me afat të arsyeshëm sipas jurisprudences së gjykatës Evropiane
për të drejtat e njeriut në Strazbur kërkon zgjatje jashtmase të procedurës penale që të
kompenzohet me ulje të dënimit për llogari të zgjatjes së procedurës,gjë që për
gjykatat e vendit është krejtësisht e huaj.
- Të aplikohet politika restrictive në raport me përdorimin e paraburgimit si masë me
e shpeshtuar për sigurim të prezencës së të akuzuarit,për llogari të zgjerimit dhe
aplikimin e masave tjera për sigurim të prezencës së personave gjatë procedurës
penale.
- Të bëhet përpjekje që kohë zgjatja e masës së paraburgimit të jetë e thjeshtësuar në
minimum,përkatësisht ajo të thjeshtsohet vetëm për kohën e nevojshme për derisa
qëndrojnë rrethanat për të cilat kjo masë ka qenë e caktuar.
- Të mbahet tendenca për rritje të dorëzimit të rregullt në lëndët e drejta-penale.
- Të rritet vëmendja e gjykatës në lidhje me aplikimin e vërejtjes për obligimin për
ruajtje të sekretit nga ana e gjykatës deri te pjesmarrësit në procedurë.
- Rritje të aplikimit të masës për marrje të lëndëve me të cilat është kryer vepra
penale ose ndodhin si rezultat i veprës penale.
- Të bëhet nxitja e suksesit ndaj paditësve të autorizuar nëpërmjet parashtrimit të
aktakuzave më të argumentuara nëpërmjet të cilave do të ishte rritur përqindja e
aktgjykimeve të sjellura nga ana e gjykatës.
- Analizim paraprak o politikës ndëshkuese të gjykatave,e cila për veprat e vëzhguara
penale është tejet e butë,me të cilën do të ishin potencuar edhe efektet e dënimit në
lidhje me prevencionin special dhe gjeneral i cili realizohet nëpermjet dënimit
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Pjesë nga recenzioni i prof.dr. Lupço Arnaudovski
Duke shqyrtuar të gjitha pyetjet të cilat janë lëndë për analizë në këtë punim, autorët
identifikojnë problemet, nxjerrin vlerësimet nga natyra teorike dhe praktike,duke
treguar njëkohësisht në drejtimet në të cilat duhet të kërkohen vendimet.Nga kjo
pikëpamje përfundimet si konstatime të nxjerra nga rezultatet e fituara por edhe si
njohuri të nxjerra dhe shkencëtarisht të kontrolluara për drejtimet në të cilat duhet të
kërkohen vendimet e tyre, në veçanti ata që fitojnë vërtetim edhe nga rezultatet e
fituara,janë me rëndësi të madhe. Në disa momente,duke bërë krahasim të rezultateve
të fituara nga hulumtimet e mëparshme të cilët bëjnë fjalë për problematikën e njëjtë
në kuadër të Koalicionit Të gjithë për gjykim të drejtë,të rëndësishme janë
konstatimet se gjykatat dhe gjykatësit tregojnë përparim të konsiderueshëm,çdoherë e
më shpeshë duke iu bashkangjitur dhe duke zbatuar ato në punën e tyre standarde
ndërkombtare për drejtësi procesuale.Autorët e analizës gjatë formulimit të
përfundimeve nuk qëndrojnë vetëm në nxjerrjen e përfundimeve për situatat e
vërtetuara por nëpërmjet përpunimit teorik e caktojnë vendin e çdo instituti në
pikpamje të çdo personi të akuzuar dhe punës së gjykatës si organ sovran , i pavarur i
paanshëm dhe i drejtë.
Përfundimet e rradhitura me vlerësimet dhe konstatimet duhet të arrijnë deri të secili
gjykatës si informatë që domosdoshëm e imponon nevojën për përdorim të punës së
tyre,mënjanim të dobësive dhe mangësive dhe rritje të punës së gjykatave në nivel më
profesional dhe më të ngritur. Rekomandimet janë gjithashtu të paraqitura në një
mënyrë sistematike me përgaditje e cila vërteton në drejtimin e tyre korrekt por edhe
bindshmërinë për nevojën që ato të jenë të pranuara posaçërisht me drejtimin e tyre ka
avansimi i punës së gjykatave dhe gjykatësve .
Rekomandimet janë të konceptuara si tregime të përgjithshme parimore por edhe
drejtime korrekte për atë se në cilin drejtim duhet të kërkohen vendimet për
identifikim konkret të problemeve por edhe instituteve të drejtësisë.
Në tregimet e përgjithshme të rekomandimeve,sipas mendimit të recenzentit me
rëndësi të veçantë janë ato të cilët tregojnë nevojën e thatë të ndjekjes dhe hetimit të
dukurive të kësaj fushe, në mënyrë sistematike me metodologji adekuate të themeluar
shkencëtarisht, kjo në veçanti për faktin që format e reja të kriminalitetit janë
karakteristika e reja fenomenale që kërkojnë dituri dhe përvoja në veçanti në këtë
kohë kur kryhen ndryshime dhe plotësime në ligjdhënien tonë ndëshkuese.
Përfundimet dhe rekomandimet të cilat mes veti plotësohen sipas përmbajtjes dhe
metodologjisë,janë të dhëna në sistem dhe shqyrtimi i tyre,notimi dhe pranimi duhet
të realizohen me hyrje të njëjtë si një tërësi.
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Vlerësimi i punimit
Recenzioni i punimit Efikasiteti i sitemit gjyqësor në përballimmin me korrupsionin
në Republikën e Maqedonisë, në përgaditjen e recenzionit nxorri vlerësimin e sajë
dhe vërejtjet posaçërisht në pjesën e përfundimeve dhe rekomandimeve .
Këtë hyrje recenzenti e zgjodhi së paku nga dy arsye;autorët e analizës shqyrtohen në
rezultatet e vëzhgimit të zbatuar gjatë vitit 2009 dhe mbi bazën e tzre formulojnë
qëndrime dhe vlerësime për institutet e ndara që çojnë kah afirmimi i nevojave në
ndjekjen sistematike të këtyre dukurive sepse periudha prej një viti është e shkurt për
të pritur ndryshime të rëndësishme.Arsyea e dytë është, fakti që ky raport kështu i
përgaditur ka për qëllim që të identifikojë problemet që paraqiten në
gjykatat,gjykatësit dhe ky kriminalitet në veçanti, të tregojë në karakterin e tyre dhe
sipas këtyre tregimeve të qaset drejt përgaditjes së projekteve të reja nëpërmjet të
cilave do të hulumtohen problemet e theksuara, do të analizohet situata në gjyqësin
tonë në raport me funksionimin e saj si e pavarur dhe sovrane në pajtim me standardet
ndërkombtare për të drejtën e procesit.Ajo do të thotë drejtim i caktuar programor i
hulumtimit në këtë fushë dhe qasje metodologjike që do të mundësojë të menjanohen
dobësitë nga ky lloj për të cilin është treguar në vetë raportin.Autorët e analizës drejt
përpunimit të materies qasen me profesionalitet të madh dhe njohje të vetë
problematikës.Kompetenca e tyre vjen në shprehje gjatë përpunimit të rezultateve nga
vëzhgimi.
Tregimi grafik i rezultateve ndodhet në funksion të sqarimit të dukurisë dhe
problemeve por edhe mbi mbështetjen e përfundimeve të nxjerra,konstatimeve dhe
qëndrimeve.Qasja në analizë ka karakter të dyfishtë;çdo institut analiyohet dhe
sqarohet në aspekt të funksionimit të tij praktik nëpërmjet legjislativës, por autorët
njëkohësisht, si dhe qëndrimet e tyre i sqarojnë nëpërmjet pamjeve të tyre shkencoreteorike të cilët janë në pajtueshmëri me pajtimet dominante teorike dhe shkencore në
kuptimin bashkëkohor teorik të procesit penal. Këto analiza e vënë në funksion të
ndryshimeve aktuale dhe vijnë në ligjëdhënien tonë penale-procesuale.
Në këtë mënyrë analiza fiton kuptim të veçantë dhe vlerë,ajo nuk është vetëm analizë
por edhe punim me vlera më të larta profesionale.Ajo i përfshin problemet e së drejtës
materiale ndëshkuese,dhe hyn si e nevojshme nga e drejta ndëshkuese-procesuale me
elemente të kriminologjisë.E gjithë kjo e bën analizën komplekse dhe
gjithpërfshirëse.Vlerë e veçantë e analizës paraqet identifikim të punës të gjykatave
dhe gjykatësve nëpër të gjitha fazat e veprimit sepse ajo është një mënyrë në të cilën
sqarohet thelbi i problemit dhe caktohen drejtimet sipas të cilave ato do të duhet ti
ndjekin dhe hulumtojnë.Në atë mënyrë realizohet rruga e rekomandimeve në të cilat
theksohet nevoja e hulumtimeve permanente,sistematike në këtë lëmi të cilat tek ne
mungojnë.

56

Përfundim
Mbi bazë të të gjithë konstatimeve të nxjerra më parë, vlerësimi dhe qëndrimi për
punimin Efikasiteti i sitemit gjyqësor në përballim me korrupsionin në Republikën e
Maqedonisë nga autori prof.dr.Gordan Kallajxhiev në bashkpunim me as.Mr.Divna
Iliq dhe
As.mr.Boban Misoski,koordinuesit të projektit i kisha preferuar që të pranojë analizën
me notat të dhëna në këtë recenzion dhe të marrë hapa për shtypjen dhe publikimin e
saj. Duke pasur parasysh karakterin e kësaj analize,qëllimet e lëndës së hulumtuar,
përmbajtja dhe mënyra në të cilën në të diskutohet për problemet kyqe,
recenzenti,preferon që të dorëzohet deri te gjykatat,gjykatësit dhe prokurorët publik si
informacion dhe njohuri për atë se si duhet të veprohet në të ardhmen sipas lëndëve
për të cilat vendosin,në veçanti nga aspekti i standardeve ndërkombtare dhe e drejta e
procesit.
Qëndrimet dhe rekomandimet të nxjerra nga analiza si dhe konstatimet,qëndrimet dhe
propozimet të nxjerra nga ana e recenzentit,duhet të shërbejnë si bazë për hulumtimet
e ardhme të kësaj fushe.
Shkup,29 Janar 201

Recenzues:
Prof.dr Lupço Arnaudovski
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