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HYRJE

Projekti “Analizë e efikasitetit gjyqësor në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në lëndët
nga fusha e korrupsionitpër vitin 2010”

Kjo analizë është burim dhe pjesë e aktiviteteve programore të Koalicionit ” Të gjithë për
gjykim të drejtë”ku gjatë vitit 2010 në kuadër të saj u vëzhguan procedura gjyqësore në
lëndët nga lëmia e korrupsionit në Republikën e Maqedonisë.Qëllimi kryesor i hetimit
ishte shqyrtimi i gjendjeve aktuale dhe nxjerrja e përfundimeve dhe rekomandimeve të
caktuara për efikasitetin e gjykatave dhe organeve tjera kompetente në luftën kundër
korrupsioninit dhe vlerësimi lidhur me respektimin dhe realizimine lirive dhe të
drejtave të garantuara me Kushtetutë,ligjet si dhe marrëveshjet e ratifikuara
ndërkombëtare.
Koalicioni realizon aktivitetet e vëzhguesve në vazhdimësi edhe atë duke filluar nga viti
2004,ku vëllimi dhe gjerësia e vëzhgimeve shënon rritje të përhershme kualitative dhe
kuantitative.Kjo d.m.th.se hetimet empirike të procedurave gjyqësore që i realizon
Koalicioni po zgjerohen dhe pasurohen çdo vit,si në aspekt të numrit,llojeve dhe
tipologjisësë së lëndëve të vëzhguara penale ,ashtu edhe në aspekt të faktorëve dhe
elementeve të cilat janë objekt i i vëzhgimit dhe analizës profesionale të pandërprerë.
Lirita dhe të drejtat e njeriut si dhe efikasiteti i mekanizmave institucional zënë vend
parësor dhe tejet të rëndësishëm në çdo shtet i cili bazohet në parimet e të drejtës.Për
atë qëllim,Koalicioni përgaditi raport analitik në të cilin trajtohet çështja e mbrojtjes së
të drejtave të njeriut në procedurën policore dhe gjyqësore.Në vitin 2006 ishte i
përgaditur një raport i veçantë kushtuar efikasitietit gjyqësor për mbrojtjen e të drejtave
të njeriut në procedurën penale,me theksë të veçantë në respektimin e parimeve dhe
standardeve për gjykim të drejtë.
Duke vlerësuar se prej atëherë e deri më sot ka kaluar distancë kritike kohore,u tregua
se përsëri është e nevojshme të vlerësohen situatat me mbrojtjen e të drejtave të
njeriut në lëndë nga fusha e krimit të organizuar dhe korrupsionit nga ana e
gjykatave.Nevoja e këtij raporti analitik,gjithashtu,është e përcaktuar nga reformat e
rëndësishme të cilat u realizuan në sistemin e judikaturës në Republikën e Maqedonisë
gjatë periudhës së kaluar,me qëllim të vlerësimit të kompatibilitetit tësë saj me
standardet ndërkombëtare dhe europiane në këtë fushë.
Për këtë arsye,qëllimi i vërtetë i kësaj analize është vënë në harmonizimin e legjislacionit
të vendit dhe praktikës me parimet ndërkombëtare dhe standardet për të drejtën e
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gjykimit të drejtë në afat të arsyeshëm si dhe të drejtës fundamentale të çdo individi
kundër të cilit është ngritur akuzë penale.Gjithashtu ,efikasiteti dhe kapaciteti i
gjyqësorit në realizimin e të drejtave dhe lirive të njeriut ,e në veçanti për të drejtën e
gjykimit të drejtëanalizohen mes prizmës së shqyrtimeve dhe notave të përfshira në
raportet e komisionit Europian dhe faktorëve tjerë ndërkombëtarë.
Analiza niset nga korniza e përhershme nacionale,ligjore dhe institucionale,të dhënat
empirike që janënë dispoziciontë përfituara nëpërmjet vëzhgimit të lëndëve gjyqësore si
dhe parimet dhe standardet ndërkombëtare për gjykim të drejtë.Në të njëjtën kohë të
dhënat e mbledhura dhe të përpunuara gjatë hetimit,paraqesin bazë pikënisje dhe ato
përdoren jo vetëm si burim i vlefshëm i njohurive,por edhe si argumentim në përkrahjen
e konstatimeve të caktuara dhe rekomandimeve për përmirësim të së drejtës për gjykim
të drejtë.
Mbi bazë të rekomandimeve të cilat dalin nga analiza e realizuar,pritet që të ndërmerren
masa konkrete në plan ligjdhënës dhe institucional për tejkalim të dobësive evidente
dhe përparim të mbrojtjes së të drejtave të njeriut në procedurat gjyqësore në lëndët
nga lëmia e korrupsionit dhe përmirësim i efikasitetit të gjyqësorit,si kritere kyçe prej të
cilëve varet realizimi i përcaktimit strategjik në Republikën e Maqedonisë për hyrjen në
Unionin Europian.
Në këtë kontekst meriton të përmendet se mbi bazë të të dhënave empirike të fituara
nga hetimi realizuar gjatë vitit 2010,Koalicioni përgaditi edhe një plan analitik,i cili
fokusohet në efikasitetin gjyqësor në ballafaqim me korrupsionin në Republikën e
Maqedonisë.
Në këtë rast,Koalicioni dëshiron të shpreh falenderim të veçantç deri te organizata
”Mbrojtës të të drejtave qytetare”(Civil Rights Defenders) nga mbretëria e Suedisë për
përkrahjen e përgjithshme finansiare e cila mundësoi realizim të këtij projekti.
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1. QËLLIMI,LËNDA DHE METODOLOGJIA E HETIMIT

1.1 Lënda e hetimit

Në këtë raport,rezultatet e fituara nga vëzhgimi i lëndëve nga lëmia e korrupsionit
analizohen nga aspekti i realizimit të disa të drejtave dhe lirive fundamentale të njeriut
të cilat janë të inkorporuara në Kushtetutën dhe legjislacionin dënues të Republkës së
Maqedonisë dhe të cilat garantohen me dokumente të shumta ndërkombëtare.
Garancitë kushtetuese dhe ligjore për të drejtat dhe liritë e njeriut që shqyrtohen në
korelacion me realizimin e tyre real dhe mbrojtjen në praktikë,respektivisht në
procedurë për lëndët penale nga lëmia e korrupsionit,me qëllim që të vlerësohet se në
ç’masë ato përshtaten me parimet dhe standardet ndërkombëtare,e në veçanti
standardet e parapara me konventën Europiane për të drejtat e njeriut dhe
jurispodencës së Gjykatës Europiane për të drejtat enjeriut.
Duke u nisur nga kuptimi i tyre,lëndë për analizë janë të drejtat fundamentale të cilat
janë fortë të ndërlidhura me personalitetin e çdo individi:
E drejta për gjykim të drejtë dhe publik
E drejta për gjykim në afat të arsyeshëm
Supozimi i pafajsisë
E drejta për liri dhe siguri të personit
E drejta për kod
arsyeshëm

efikas për mbrojtje të të drejtës për gjykim në afat të

Vend parësor në këtë analizë ka plotësimi i standardeve ndërkombëtare për të drejtën e
gjykimit të drejtë në afat të arsyeshëm dhe e drejta për kod juridik efikas,si dhe
mbrojtja e tyre në legjislacionin dhe praktikën e vendit.
Gjithashtu,shqyrtohen dhe analizohen faktorët kryesorë prej të cilëve është i varur
efikasiteti i gjyqeve në realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të të akuzuarit në
procedurën penale,si dhe efikasitetit të gjykatave në procesimin e lëndëve nga lëmia e
korrupsionit.
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1.2 Qëllimii hetimit
Qëllimi i hetimit të realizuar në kuadër të projektit është:
Analizë e të dhënave të fituara nga vëzhgimi i procedurës për lëndët gjyqësore
përkitazi me korrupsionin
Përkrahje e sistemit gjyqësor në drejtim të rritjes së efikasitetit të përgjigjës
ndëshkuese juridike ndaj korrupsionit
Analizë e zbatimit të dispozitave ligjore dhe garancive të procesit për realizim të
lirive themelore të njeriut dhe të drejtave në procedurën penale me theksë të
veçantë për gjykim të drejtë në afat të arsyeshëm dhe të drejtës për kod efikas
juridik
Analizë e kohëzgjatjes së procedurave gjyqësore dhe arsyeve për zgjatje të
tyre,si dhe të mekanizmave juridik të vendit për zvogëlim të kohëzgjatjes së
tepruar të procedurës
Rekomandim për përmirësim të dobësive të konstatuara në pajtim me
standardet dhe parimet ndërkombëtare për gjykim të drejtë
Ngritje të vetëdijes dhe përforcim të kapaciteteve të aktorëve kryesorë në
procedurën penale në pikëpamje të relizimit konsekuesnt të të drejtave të
njeriut dhe respektimi i standardeve për gjykim të drejtë.

1.3 Metodologjia
Në këtë raport janë të sublimuara zbulimet e fituara nga pjesa empirike e hetimit,e cila
u realizua nëpërmjet vëzhgimit të procedurave penale për vepra penale nga fusha e
korrupsionit gjatë vitit 2010.Për nevojat e hetimit me definicionin u përfshinë 24 vepra
penale1.
Vëzhgimi u realizua në shtatë gjykata Themelore dhe atë në gjykatat Themelore në
Manastir,Veles,Kavadar,Koçan,Shkup,Strumicë dhe Shtip.
1

Definicioni i korrupsionit ishte përcaktuar në kuadër të projektit “Vlerësim i nevojës për zhvillim të
progaramit për vëzhgim të procedurave gjyqësore që kanë të bëjnë me korrupsionin në Republikën e
Maqedonisë”e me të u përfshinë 24 vepra penale dhe atë:Pranim i mitës gjatë zgjedhjeve dhe
votimeve,Mashtrim,Mashtrim të blerësve,Pranim i paautorizuar i dhuratave,Falimentim i rrejshëm,Shkaktim
të falimentimit me punë të pandërgjegjshme,Keqpërdorim i procedurës për falimentim,Dëmtim apo
koncesion të kreditorëve,Pastrim parash dhe rendimente tjera si vepra penale,Mashtrim gjatë punës me
letra në vlerë dhe pjesmarrje,Dhënie dhe prokurim i paautorizar i sekretit të punës,Keqpërdorim të pozitës
zyrtare dhe autorizim,Shpërdorim në detyrë,Mashtrim në detyrë, Shërbim në detyrë Marrje e mitës,Dhënie
e mitës,Ndërmjetësim kundërligjor,Fshehje e prejardhjes së pasurisë së arritur joproporcionisht,Dhënie të
sekretit të punës,Keqpërdorim të sekretit shtetëror,zyrtar ose ushtarak,Falsifikim të dokumentacionit
zyrtar,Pagim kundërligjor dhe Ndikim kundërligjor mbi dëshmitarin.
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Hetimi u bazua në tëdhënat të cilat u mblodhën përmes vëzhgimit dhe përcjelljes së
seancave gjyqësore nga ana e dy vëzhguesve të Koalicionit të cilët kanë përvojë
paraprake në vëzhgimin e këtij lloji të veprave penale.
Gjatë hetimit,u përdor pyetësor i standardizuar dhe i detajuar ,ndërsa përgjigjet e
fituara dhe të dhënat në mënyrë sistemore u futën në bazën elektronike të të dhënave e
cila mundëson përpunim analitik të tyre,kryqëzim dhe nxjerrje të përfundimeve të
ndryshme statistikore.
Përpos vëzhgimit,si vegël metodologjike dhe instrument u përdorën edhe intervistat
ose bisedat.Pikërisht,gjatë hetimit u realizuan biseda të drejtpërdrejta me gjykatësit e e
gjykatave themelore të cilat veprojnë për lëndët e hetuara për vepra nga fusha e
korrupsionit ,të cilat u udhëhoqën mbi bazë të një pyetësori gjysmë struktural.

1.4

Instrumente të hetimit

1.4.1

Pyetësor për vëzhgim

Pyetësori për vëzhgim është i përbërë nga 64 pyetje.Në të ka edhe fusha të hapura nga
ku vëzhguesit kanë hapësirë të paraqesin vërejtjet e tyre për udhëheqjen dhe rrjedhën
e procedurës.
Përmbajtja e pyetësorit i përfshin të gjitha stadiumet e procedurës penale dhe i njëjti
mundëson marrje të të dhënave në disa aspekte të ndara dhe segmente të lidhura me
lëndët e hetimit,duke përfshirë këtu:
Para cilës gjykatë udhëhiqet procedura,numri i anëtarëve të këshillit gjyqësor
emri dhe mbiemri i kryetarit të këshillit
Data e kryerjes së hetimit,kohëzgjatja e seancës,si dhe cila seancë është me
rradhë për lëndën konkrete.
Të dhëna për të akuzuarin,
Vepra penale dhe përshkrimi i rastit konkret për të cilën udhëhiqet procedura,
Intervali i kryerjes së veprës penale,prej momentit të kryerjes së veprimeve të
para deri në momentin kur është zbuluar,
Nëse është realizuar hetim/dhe nëse është realizuar sa kohë ka zgjatur hetimi,
Nëse është dhënë urdhër për ndërmarrje të masave të posaçme hetuese,
Koha nga parashtrimi ii aktakuzës deri në caktimin e seancës së parë/a ka
parashtruar i akuzuari kundërshtim të aktakuzës,
Nëse është kryer dorëzim i rregullt i personaveprania e të cilëve është e
nevojshme në diskutimin kryesor,
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Të dhënat për rastet e gjykimit në mungesë dhe urdhëri për shpierje,
Masat e urdhëruarapër sigurimin e prezencës së të akuzuarit
Shqiptimi i masës së paraburgimit/nëse është shqiptuar,me cfarë baze dhe
kohëzgjatja e paraburgimit,
Të dhëna lidhur me diskutimin kryesor,
Arsyet e pezullimit dhe ndërprerja e diskutimit kryesor,
Shqiptimi i dënimit për avokatin mbrojtës nga ana e gjykatës (apo person
tjetër) i cili e fyen gjykatën apo personin tjetër në procedurë,
Rrjedha e procedurës dëshmuese para gjykatës (me theks të dëshmimit dhe
ekspertizës),
Të dhëna për aktgjykimin (kur është i shpallur aktgjykimi,lloji i aktgjykimit dhe
sanksioni penal,nëse ka vendosur gjykata për marje të pasurisë shfrytëzuese
përkatësisht nëse ka shqiptuar zgjerim të konfiskuar të pronës),
A janë respektuar standardet për gjykim korrekt dhe të drejtë,
Koha prej fillimit të procedurës gjyqësore deri në shpalljen e aktgjykimit.

1.4.1 Pyetësor për anketimin e gjykatësve
Në kuadër të programit për vëzhgim të lëndëve gjyqësore që kanë të bëjnë me
korrupsionin në Republikën e Maqedonisë u realizuan edhe një anketëme gjykatësit ,të
cilët vepruan me lëndët e vëzhguara.Anketa me me gjykatësit u administrua në pyetje
të përmbajtura në pyetësorë gjysmë-përmbajtësore të përgaditura paraprakisht,me
mundësi për dhënie të përgjigjeve të hapura dhe të zgjeruara.Në anketimin u përfshinë
gjykatësit nga gjykatat në Veles,Shtip,Koçan,Strumicë dhe Manastir,si dhe u dhanë
përgjigje nga 18 gjyqtarë në lëndët e të cilëve u realizua vëzhgimi.Edhepse që kërkesa
për realizimin e anketës iu drejtua edhe gjykatës Themelore Shkup I përgjigje kthyese
nga kjo gjykatë nuk është marrë.
Andaj, gjykatësit e kësaj gjykatenuk ishin të përfshirë në anketë.
Në këtë rast Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë”dëshiron të falenderohet për
hapjen dhe gatishmërinë për bashkpunim të gjykatësve nga gjykatat Themelore ku u
realizua kjo anketë dhe përkontributin e tyre në këtë hetim.Koalicioni shpreh keqardhje
pse nuk mori përgjigje kthyese për realizim të këtij lloji të hetimit pikërisht nga gjykata
Themelore Shkup I Shkup, i cili është më i thirrur dhe i cili vepron për vepra nga lëmia e
krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Qëllimi kryesor i
anketimit të gjyqtarëve ishte sigurimi i
njohuri ve për
perceptimet,qëndrimet dhe mendimet e gjykatësve në pikëpamje të 4 kategorive dhe
9

pyetjeve edhe atë:1)për gjendjen dhe trendet e korrupsionit në shtet,2)përgjigje
institucionale për organet e përndjekjes penale,3)efikasiteti i procedurave gjyqësore për
veprat korruptuese penale dhe 4)sjellja e të akuzuarit,avokatit të tij mbrojtës dhe
dëshmitarëve gjatë procedurës.Ekzemplar i pyetësorit përmbahet në shtojcën 1.
Përgjigjet dhe qëndrimet e gjykatësve për pyetje të veçanta të parashtruara në anketë u
treguan varësisht me lëndën e tyre,në pjesët përkatëse të këtij raporti.

10

2.EFIKASITETI I GJYQEVE DHE LUFTA KUNDËR KORRUPSIONIT NË REPUBLIKËN
E MAQEDONISË

Në shtetet që bazohen mbi parimet e sundimit të së drejtës dhe ndarjes së pushtetit
ligjdhënës,ekzekutues dhe gjyqësor,gjyqësori është bartësi kryesor i funksionit mbrojtës
në realizimin e lirive individuale dhe të drejtave të njeriut dhe qytetarit.Këtë funksion të
tij dhe kompetencë,gjyqësori mundet ta plotësojë vetëm nëse bazohet dhe udhëhiqet
nga parimet kushtetuese dhe ligjdhënëse,joligjshmëri,pavarësi dhe paanshmëri dhe atë
vetëm nga aspekti institucional dhe ai funksional.
Përpos këtyre parimeve fundamentale,prezumim thelbësor për funksionim të gjyqësorit
paraqet efikasiteti i tij.Pavarësia dhe efikasiteti i gjyqësorit zënë vend qëndror në
interesimet dhe aktivitetet në drejtim të realizimit dhe përparimit të të drejtave dhe
lirive të njeriut në plan nacional dhe ndërkombëtar.
Përparimi i pavarësisë dhe efikasitetit të gjyqësorit dhe luftës më efikase kundër
korrupsionit paraqesin përcaktim kryesor të paraparë në partneritetin Europian,prej të
cilëve varet bashkangjitja e Republikës së Maqedonisë drejt Integrimeve Euroatlantike.
Në këtë kuptim në raportin e Komisionit Europian për përparimin e Republikës së
Maqedonisë drejt afrimit të Unionit Europian për vitin 2010u konstatua përparim i
kufizuar në fushën e gjyqësorit.Tregohet në përmirësim të caktuar të efikasitetit të
gjyqësorit si rezultat i menaxhimit më të mirë me buxhetin gjyqësor.Megjithatë në
raport potencohet se ende ekziston brengosje në pikëpamje të pavarësisë dhe
objektivitetit të gjyqësorit,së pari për mosrealizim të dispozitave ligjorenë praktikë.2

2.1. Efikasiteti i gjyqësorit në Republikën e Maqedonisë
Vitet e fundit dokumenti themelorë mbi bazë të cilit u realizua reforma në gjyqësor dhe
Strategjia për reformat e gjyqësorit prej vitit 2004,mbi bazë të të cilit u sollën ligje të reja
dhe të ndryshuara,me qëllim të arritjes së shkallës më të lartë të pavarësisë dhe rritjes
së efikasitetit të gjykatave.Mes ligjeve më të rëndësishme bëjnë pjesë ligji për gjykata,në
veçanti dispozitat që kanë të bëjnë me kërkesën e mbrojtjes së të drejtës së gjykimit në
afat të arsyeshëmpara gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë,ligji për Këshillin
gjyqësor dhe prokuror,ligji për Prokurori Publike,ligji për Akademinë për gjykatës dhe
prokurorë publik,ligji për kontestet drejtuese ,e në veçanti edhe ndryshimet e Kodit
penaldhe Ligjit të ri për procedurë penale.3
2
3
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Korniza ligjore dhe juridike që ka të bëjë me jurispodencën,në masë të madhe,është e
kompletuar dhe kompatibile me standardet Europiane dhe ndërkombëtare të kësaj
lëmie.Nga aspekti institucional,më e rëndësishme është formimi i Departamentit të
specijalizuar për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Prokurorinë
Publike në Republikën e Maqedonisë dhe formimin e departamentit të njëjtë në
gjykatën Themelore Shkup I Shkup.
Njëkohësisht kishte edhe qasje drejt përforcimit të kapaciteteve institucionale dhe
organizative të gjykatave,ështëcaktuar shpërndarje automatike e lëndëve,u realizua
trajnim i personelit profesional dhe administrativ në gjykatat për përdorim të
teknologjisë moderne nëpër gjykata ,dhe u kry njëtrajnim i vazhduar i gjykatësve dhe
Prokurorëve publik etj.
U bë përpjekje për përforcim të parimeve për opinion dhe transparencë nëpër
gjykata,me atë që aktgjykimet detyrimisht paraqiten nëpër internet faqet e
internetit,paraprakisht bëhen anonime në pajtim me kërkesat për respektim dhe
mbrojtje të të dhënave personale të palëve dhe pjesmarrësve tjerë në procedurë dhe
në pajtim me ligjin e ri për drejtim me lëvizjen e lëndëve.4
Përkundër këtyre përmirësimeve ligjore të pozitës së pavarurtë gjykatës dhe efikasitetit
të saj,realiteti flet për situata tjera.Në këtë kontekst,meriton të përmendet analiza e
realizuar nga misioni Vëzhgues i OSBE në Shkup në vitin 2009,me të cilën zbulohen
konstatime humbëse.Për atë se si gjykatësit e përjetojnë pavarësinë e tyre dhe
jopavarësinë e gjyqësorit.Shkaqet për brengosje serioze për pavarësinë sipas përgjigjeve
të gjykatësve nërlidhen me në dukurinë e shpeshtuar të ndikimit të vendimeve të cilat i
sjellin.Gjykatësit kanë shfaqur mosbesim në mekanizmat dhe instrumentet për
mbrojtje,kështu që tentimet për ndikim shpeshherë qëndrojnë të pavërejtura ose të
pandëshkuara.5
Është evidente pakënaqësi dhe mosbesimi i qytetarëve në gjyqësor.Përpos anketave
për opinionin publik,për atë dëshmon edhe Avokati Popullor për vitin 2009,ku theksohet
semosefikasiteti i gjyqeve dhe gjatësia e tepruar e procedurave para gjykatave kanë
qenë arsyet më të shpeshta për shkak të të cilave qytetarët janë drejtuar dhe kanë
kërkuar ndihmë nga ana e Avokatit të Popullit.Nga numri i përgjithshëm i 4.456
parashtresave,744 parashtresa kishin të bëjnë me realizimin e të drejtave të qytetarëve
para gjykatave.
Mbi efikasitetin e gjyqësorit në Republikën e Maqedonisë përveç faktorëve tashmëë të
përmendur, ndikim të rëndësishëm ka edhe ngecja e akumuluar e lëndëve të
pazgjidhura nga vitet e mëparshme.Kjo mbetje mbrapshtë e korrupton kapacitetin e
4
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5
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gjykatave që ballafaqohen me rrjedhjen e lëndëve dhe ë respektojnë të drejtën e
gjykimit në afat të arsyeshëm në Republikën e Maqedonisë.
Situatat e këtilla në gjyqësorin e Republikës së Maqedonisë reflektohen mbi kapacitetin
e saj që të sigurojë konsekuesncë të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe në mënyrë
efikase të ballafaqohet me korrupsionin.

2.2Dukuria (fenomenologjia) e korrupsionit
Korrupsioni paraqet një nga format më të zgjeruara të krimit,i cilishkakton pasoja
serioze dhe të thella të cilat çojnë në drejtim të erozionit të sistemit ekonomik,politik
dhe shoqëror.Me korrupsionin ,në të njëjtën kohë, rrënohen të drejtat e njeriut dhe
vlerat si dhe korruptimi i dinjiteti njerëzor.Korrupsioni është prezent vetëm në kufijtë e
një shteti,ajo është prezente edhe në korniza globale dhe veprimi i saj është veçanërisht
i madh në për vendet në tranzicion dhe vendet në zhvillim.

Për këtë arsye lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar shtrihet më lartë midis
shteteve dhe agjendave të shumë organizatave ndërkombëtare dhe rajonale,të
përfshira nga Organizata e kombeve të bashkuaradhe Këshillit të Europë,të cilat kanë
miratuar shumicën e deklaratave dhe konventave me qëllim të parandalimit dhe
mënjanimin e korrupsionit si lloj i veçantë kriminal dhe fenomen i gjërë në shoqëri.Këto
organizata ndërkombëtare zhvilluan dhe vendosën mekanizma të veçantë për
ndjekje,lajmërim,dokumentim dhe trajtim të korrupsionit.Në kuadër të këtyre
organizatave u vëndosën sistemezavendësuese dhe efikase për mbrojtje të lirive dhe të
drejtave të njeriut.
Në Republikën e Maqedonisë,janë ndërmarrë aktivitete të shumta dhe masa në drejtim
të avansimit të kuadrit juridik dhe institucional dhe përforcim të kapaciteteve të
organeve të detyruara për zbulim,përndjekje dhe gjykim të veprave korruptuese
penale.Megjithatë,shkalla e korrupsionit është e lartë dhe Republika e Maqedonisë
gjindet në vendin e 62 sipas rangimit të indeksit të korrupsionit të Tranparency
International për vitin 2010.Republika e Maqedonisë e ndan vendin me Republikën e
Kroacisë,pas sajëjanë
vendet fqinje më të afërta:Shqipëria,Bosnja dhe
Hercegovina,Bullgaria,Romania dhe Serbia.6
Në raportin e komisionit Europian për përparimin e vendit për vitin 2010 theksohet se
është arritur përparim në luftën kundër korrupsionit,por megjithatë “korrupsioni
vazhdon të sundojë në shumë fusha dhe vazhdon të paraqesë problem serioz”.Sa i
përket politikës kundër korrupsionit,konstatohet se është emëruar kuadër institucional
6
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juridik në luftën kundër korrupsionit.Është e nevojshme të bëhen përpjekje plotësuese
që të zmadhohet numri i gjykimeve për veprat e korrupsionit të rangut të lartë.7
Që tatrajtojmë pa ambicie problemin e korrupsionit në vend,ky raport ndalet vetëm në
disa karakteristika të saja të cilat dalin nga të dhënat empirike të fituara gjatë hetimit
njëvjeçar.

2.2.1 Numri dhe lloji i veprave penale
Gjatë hetimit janë të vëzhguara gjithsej 154 lëndë nga lëmia e korrupsionit.Për lëndë të
caktuara në të njëjtën kohë udhëhiqen procedura për vepra të njëjta penale.Sipas
shumë neneve të Kodit penal,që sjellin deri në atë që numri i përgjithshëm i veprave
penale të përfshira me vëzhgim të jetë më i madh dhe ai arrin 175 vepra penale.
Në pikëpamje të llojeve dhe intensitetit të veprave penale korruptuese për të cilat është
udhëhequr procedura,rezultatet e hetimit tregojnë se 43% përkatësisht gati gjysma e
lëndëve të vëzhguara kanë qenë për veprën penale Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe
autorizim sipas nenit 353 të Kodit Penal.Sipas përqindjes së intensitetit pason vepra
penale Mashtrim sipas nenit 247 të KP që është e përfaqësuar me 33%në numrin e
përgjithshëm të lëndëve të vëzhguara.
Në grafikon është treguar distribuimi i disa veprave penale të ndara nga lëmia e
korrupsionit sipas intensitetit së tyre në strukturën e lëndëve të vëzhguara.

7
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Krahasuarme vitin e kaluar vërehet qartë njëtrend i pranisë dominante të veprave të
keqpërdorimit të pozitës zyrtare dhe autorizimit ,Mashtrim në kategorinë e
përgjithshme të veprave penale korruptuese.8

2.2.2 Profili i kryerësve
Numri i përgjithshëm i kryerësve,përkatësisht të akuzuarëve arrin në 468 persona,prej të
cilëve në 90 lëndë ka vetëm një të akuzuar,ndërsa lënda më e madhe përbëhet prej 36
të akuzuarve.Prej të dhënave për veprat e vëzhguara penale,mund të nxirren
karakteristikat në vijim të cilat mbizotërojnë te kryerësit e korrupsionit:ata janë në
moshë prej 36 deri 55 vjet,sipas nacionalitetit kryesisht janë maqedonas shtetas të
Republikës së Maqedonisë,me arsim të mesëm dhe të lartë.

2.2.3 Përdorimi i masave të posaçme hetuese
Për shkak të natyrës konspirative të veprave penale korruptuese në procedurën e këtyre
veprave penale përdoren masa të posaçme hetuese.Nga 154 lëndë të vëzhguara masat e
posaçme hetuese janë përdorur në 10 lëndë të cilat udhëhiqen para gjykatës Themelore
Shkup I dhe gjykatës Themelore Veles.Në periudhën gjatë së cilës u realizua hetimi,u
konstatua se u përdorën tre lloje të masave të posaçme hetuese dhe atë:me përqindje
të lartë prej 60% më e përfaqësuar është masa vëzhgim dhe përcjellje e fshehtë,ndërsa
masat përcjellje të komunikimeve dhe shfrytëzimi i personave me identitet të fshehur
janë përdorur në 20% të rasteve të vëzhguara.

8
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2.2.4 Konfiskimi i pronës
Nisur nga fakti që veprat penale korruptuese çdoherë me vete mbajnë elelment të
arritjes së shfrytëzimit të pronës në mënyrë kundërligjore dhe pasurmit joligjor befason
fakti që rrallë shqiptohet masa e konfiskimit të pasurisë dhe pasurisë shfrytëzuese.Me
ndryshimet e KP9,për veprat më të rënda penale u vendos edhe konfiskim i zgjeruar,e
cila mundëson përfshirje më të madhe dhe konfiskim jo vetëm të pronës së kryerësit por
edhe të pasurisë së personave të tretë, arritur në periudhë prej pesë viteve para kryerjes
së veprës.Nga të dhënat e lëndëve të vëzhguara u konstatua se vetëm në një aktgjykim
është shqiptuar konfiskim i zgjeruar i pronës.
Shkaqet për këtë,sipas fjalëve të gjykatësve të anketuar ndërlidhet me atëqë konfiskimi
në mënyrë plotësuese e mbingarkon dhe e zgjat procedurën penale, sepse që të mund
gjykata të shqiptojë këto masa duhet të mbledhë të dhëna për gjendjen e pasurisë së të
akuzuarit.
Rekomandime:Rekomandohet që gjykatat shumë më tepër të përdorin masën e
konfiskimit të pronës dhe pronës së zgjeruar për veprat penale nga lëmia e korrupsionit.

9
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3.E DREJTA PËR GJYKIM TË DREJTË DHE PUBLIK NË AFAT TË ARSYESHËM

Midis lirive dhe të drejtave të cilat janë të garantuara për secilën qenie njerëzore,vlerë
fundamentaledhe kuptim ka e drejta për jetë dhe ndalim apsolut për torturim dhe
veprim apo ndëshkim jonjerëzor dhe nënçmues.Këto të drejta kanë rëndësi të veçantë
dhe prej tyre dalin obligime pozitive për shtetin e çdo individi që ti sigurojë mbrojtje
edekuate madje edhe atëherë kur ato të drejta shkelen nga persona tjerë.Në
procedurën penale,përpos j këtyre të drejtave,vijnë në shprehje edhe shumë të drejta të
tjera,siç janë e drejta për liri dhe siguri të personit,e drejta për jetë private,liria e
shprehjes, ndalimi i diskriminimit ndaj të tjerëve,por prap se prap ato nuk janë lëndë e
analizës dhe vëzhgimit.
Rëndësia e kësaj analize është vënë në plotësimin e parimeve ndërkombëtare dhe
standardetpërkitazi me të drejtën për gjykim të drejtë në afat të arsyeshëm dhe e drejta
për kod efikas për mbrojtje të saj.Gjatë kësaj të drejtat e procesit dhe garancitë që dalin
nga kjo e drejtë fundamentale analizohen mbi bazë të legjislacionit ndërkombëtar dhe
atij të vendit dhe të dhënave empirike të fituara nga vëzhgimi i lëndëve penale nga lëmia
e korrupsionit.

3.1 Korniza ndërkombëtare juridike
E drejta për gjykim të drejtë në afat të arsyeshëm është e paraparë me paktin
ndërkombëtar për tëdrejta qytetare dhe politike,e cila flet për të drejtën e të akuzuarit
në gjykim pa pezullim të panevojshëm.Në nenin 14 të paktit ndërkombëtar për të drejta
qytetare apo politike theksohet se “Çdo person ka të drejtë për gjykim të drejtë dhe
publik para gjykëtës kompetente të pavarur dhe objektive të themeluar me ligj,i cili
vendos për bazën e akuzave penale kundër tij ...”
Konventa Europiane për të drejtat e njeriut dhe mekanizmi rajonal për mbrojtje të cilën
ajo e ka vendosur,në pamjen e gjykatës Europiane për të drejtat e njeriut, e garanton të
drejtën për gjykim të drejtë dhe publik në afat të arsyeshëm në nenin 6,paragrafi 1 nga
Konventa,e cili parasheh:”Gjatë vërtetimit të ... çfarëdo lloj akuze penale kundër tij,çdo
person ka të drejtë për ... gjykim në afat të arsyeshëm nga ana e gjykatës së pavarur dhe
objektive të themeluar me ligj.”
Në nenin 6,paragrafi 2 dhe 3 nga Konventa Europiane për të drejtat e njeriut parashihen
të drejta të veçanta për të akuzuarin në procedurën penale,siç janë supozimi i
pafajësisë,e drejta për përgaditje të mbrojtjes, e drejta për avokat mbrojtës dhe
ndihmës juridik,e drejta për ndihmë falas nga përkthyesi etj.
17

Përmbajtja dhe parimet e të drejtës të cilët garantohen me nenin 6 pandërprerë
zhvillohen dhe mbindërtohen përmes jurisprudencës së Gjykatës Europiane për të
drejtat e njeriut.Mes tjerash,nga kjo e drejtë dalin edhe obligimet pozitive për shtetet në
atë kuptim që secili shtet duhet të organizojë sistemin e vet shoqëror në mënyrë që të
mundësojë gjykatat ti plotësojnë kriteret të cilat dalin nga neni 6 nga KEDNJ,përfshirë
edhe të drejtën për gjykim të drejtë në afat të arsyeshëm .

3.2 Korniza juridike e vendit
Parimi për gjykim të drejtë në afat të arsyeshëm është i inkorporuar në legjislaturën e
Republikës së Maqedonisë dhe ai parashihet në ligjin për gjykatat dhe ligjin për
procedurë penale.Në nenin 6 të Ligjit për gjykata thuhet:”Çdokujt i garantohet e drejta
për qasje të barabartë para gjykatës në mbrojtjen e të drejtave të tyre dhe interesave të
bazuara juridike”.Garancia e të drejtës për gjykim në afat të arsyeshëm përmbahet në
paragrafin e dytë të këtij ligji me të cilin parashihet se “gjatë vendosjes për të drejtat
qytetare dhe obligimeve për përgjagjësinë penale,secili ka të drejtë për gjykim të drejtë
dhe publik në afat të arsyeshëm para gjykatës së pavarur dhe objektive të themeluar me
ligj.”
E drejta për gjykim të drejtë garantohet edhe me nenin 5 të LPP,i cili parasheh:”Personi i
akuzuar për vepër penale ka të drejtë për gjykim të drejtë dhe publik para gjykatës së
pavarur dhe objektive,në procedurë kontradiktore të mund t’i mohojë akuzat kundër tij
dhe të propozojëpër të nxjerrë prova në mbrojtjen e tij.”
Me ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për gjykatat10është sjellur procedurë e posaçme
hetuese për mbrojtjen e të drejtave në afat të arsyeshëm para gjykatës Supreme të
Republikës së Maqedonisë,e cila hollësisht përpunohet në pjesën e katërt.

3.3 E DREJTA PËR GJYKIM TË DREJTË
Për nga natyra e saj,e drejta për gjykim të drejtë e garantuar me nenin 6 të KEDNJ ka
natyrë procesore-juridike,me të cilën ajo dukshëm dallohet ngatë drejtat substanciale
apo materiale të cilat i garanton KEDNJ.Mes të drejtave dhe parimeve të shumta të cilat
dalin nga thelbi dhe natyra e të drejtës për gjykim të drejtë më të rëndësishme janë:e
drejta për qasje në gjykatë,e drejta për gjykim nga ana e gjykatës së pavarur dhe
objektive e vënë me ligj,e drejta për gjykim publik,e drejta për gjykim në afat të
arsyeshëm ose gjykim pa pezullim,e drejta për procedurë kontradiktore dhe parimi i
barazisë së mjeteve procesore të mbrojtjes,e drejta për vendim të argumentuar gjyqësor
dhe të drejta tjera.

10
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Thelbi i parimit nënkupon veprim që gjykatat të mos jenë arbitrarisht apo
arbitrare.Nota për drejtësinë nuk mund të gjeneralizohet,por saherë duhet të kryhet
varësisht prej rrethanave të rastit konkret dhe të merret parasysh tërësia e procedurës.
3.3.1 Supozimi i pafajësisë
Një nga parimet kyçe të gjykimit të drejtë paraqet supozimi i pafajësisë i paraparë në
nenin 6,paragrafi 2 i Konventës Europiane për të drejtat e njeriut e cila është e pranuar
në drejtësinë tonë procesore.Në përgjithësi ,ajo e shpreh maksimumin sipas të cilës
personi i akuzuar për vepër penale do të konsiderohet si i pafajshëm deri atëherë kurr
fajë i tij edhe të dëshmohet në pajtim me ligjin.
Prej analizës së lëndëve të vëzhguara nënkuptohet se njënumër i caktuar i lëndëve ka
pasur arrestime spektakulare, mbi të dyshuarit janë përdorur mjete të shtrëngimit fizik
(pranga) dhe ata kanë qenë të ekspozuara në dritën e kamerave televizive me ç’rast ka
ardhur në shprehje supozimi për pafajësinë e tyre.Në atë mënyrë jo vetëm që është
rrënuar parimi i supozimit të pafajësisë,por në të njëjtën kohë ka patur edhe ndikim
joedekuat ndaj objektivitetit të gjykatës.
Në këtë kuptim,duhet të nënvizohet se jurisprudenca e Gjykatës Europiane për të
drejtat e njeriut çdoherë evoluon në kahje të përforcimit të supozimit të pafajësisë dhe
zgjerimit të obligimeve pozitive të shtetit.Prej shtetit kërkohet,që në legjislacionin e tij,të
përcaktojë normën për kushtet dhe të sigurojë që normalisht dhe me përgjegjësi të
funksionojnë mediat.
3.3.2 Barazi e mjeteve të procesit
Parimi për barazi të mjeteve të procesit ka për qëllim të vendos barazi procesore mes
palëve,e cila ka ngarkesë të veçantë në procedurën penale për shkak të pozitës së
prokurorit publiksi organ shtetëror dhe autorizimet e tij kundrejt pozicionit të të
akuzuarit dhe avokatit të tij mbrojtës.Në atë kuptim,barazia procesore- juridike e palëve
nënkupton obligim të gjykatës për të siguruar mundësi secila palë ta nxjerrë pozicionin
e saj dhe të deklarohet në raport me pohimet dhe propozimet e kundërshtarit të tij.
Në këtë parim përfshihen e drejta për pjesëmarrje personale të palëve në procedurë,e
drejta për të theksuar konstatimet dhe qëndrimet e tij në pikëpamje të çështjeve
faktike dhe juridike qëë propozojnë prova,të marrë pjesë në nxjerrjen e tyre dhe të
deklarohet për sa i përket provave të anës së kundërt.
3.3.2 E drejta për prezencë në gjykim
Prezenca personale e të akuzuarit është sine qua nonpër realizim të së drejtës për gjykim
të drejtë.Ajo paraqet supozim thelbësor për realizim të të gjitha të drejtave procesore
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të cilat dalin nga e drejta për gjykim të drejtë.Në pajtim me LPP,i akuzuari mund të heq
dorë nga kjo e drejtë vetëm nën rrethana të caktuara dhe në mënyrë të padyshimtë.
Nga numri i përgjithshëm i vëzhgimeve vetëm në 6,7% të rasteve,gjykimi është zhvilluar
në prezencë të të akuzuarit.Në lëndët kur gjykohet në mungesë,në përqindje të lartë
prej 80% arsya ka qenë mosarritja e të akuzuarit përderisa në 20% arsyea ka qenë
arratisje e të akuzuarit.Të dhënat tregojnë se gjykatat e trajtojnë gjykimin në mungesë
të të akuzuarit si përjashtim.

3.3.3 E drejta për mbrojtje
I akuzuari në sistemin tonë ndëshkues juridik ka në dispozicion spektër të gjërë të
garancive të procesit dhe autorizimeve të cilat duhet ti mundësojnë që në mënyrë
efikase ti realizojë të drejtat e mbrojtjes.Përpos të drejtës për të angazhuar avokat
mbrojtës apo ti emërohet sipas detyrës zyrtare,nëse nuk mund ti bart harxhimet,këtu
hyjnë edhe e drejta për parashtrimin e kundërshtimit të aktakuzës,të drejtën për qasje
dhe të drejtën për shqyrtim të shkrimeve të lëndës me qëllim që të përgatisë mbrojtjen
e tij,e drejta për interpretues dhe të drejta tjera të procesit,të cilat janë të harmonizuara
me dispozitat e nenit 6,paragrafi 3 nga Konventa Europiane për të drejtat e njeriut.
I akuzuari në procedurën penale duhet të ketë kohë të mjaftueshme dhe mundësi për
përgatitje të mbrojtjes.LPP parasheh më tepër afate dhe veprime në drejtim të realizimit
të kësaj garancie të procesit.
Nga të dhënat empirike të mbledhura gjatë hetimit njëvjeçar,del se të drejtë për
parashtrim të kundërshtimit të aktakuzës është përdorur në 36 lëndë nga numri i
përgjithshëm i 124 lëndëve për të cilat ka pasur të dhëna përkatëse.Ajo tregon për
shfrytëzimin e dobët të këtij instituti.
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3.3.4 E drejta për avokat mbrojtës
E drejta për avokat mbrojtës,paraqet garanci kryesore për barazinë e procesit të palëve
në procedurë si në rastet kur bëhet fjalë për mbrojtje të obliguar,ashtu edhe në rastet
kur i akuzuari vullnetarisht angazhon mbrojtës.
Rezultatet e hetimit tregojne se nga 468 të numrit të përgjithshëm të të akuzuarve,279
të akuzuar kanë pasur avokat mbrojtës që paraqet 60% të numrit të përgjithshëm të
rasteve të hetuara,përkundër 40% ose 189 të akuzuar të cilët nuk kanë pasur avokat
mbrojtës gjatë procedurës.

3.3.5 E drejta për marrje në pyetje të dëshmitarit dhe ekspertit
Parimi i barazisë të mjeteve të procesit të palëve nuk do të thotë se të akuzuarit i
garantohet e drejta që të dëgjojë çdo dëshmitar të cilin do ta propozojë në mbrojtje të
tij.Shumë më tepër ,thelbësia e garancisë së këtij procesi do të thotë se të akuzuarit i
jepet mundësia ti marrë në pyetje dëshmitarët e prokurorisë.
Të dhënat e mara gjatë hetimit tregojnë
se në procedurat për lëndët e
hetuara,thelbësisht respektohet kjo e drejtë dhe sigurohen kushte për realizim të
parimit të barazisë të mjeteve të procesit mes të akuzuarit dhe paditësit të autorizuar.
Ky konstatim mbështetetnë të dhëna,sipas të cilave në 94% të seancave të vëzhguara
deklaratat e dëshmitarëve janë dhënë në prezencë të të akuzuarit, që do të thotë se ai
ka pasur mundësi në mënyrë direkte ose mbrojtësit të tij tu parashtrojë pyetje.
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Në 36% të rasteve kur është lexuar proçesverbali nga marja në pyetje e dëshmitarit
,deklarata e dëshmitarit ,gjithashtu,ka qenë e marë në prezencë të të akuzuarit.

E drejta e të akuzuarit të marë në pyetje dëshmitarin e prokurorisë është në veçanti
relevante në format më të rënda të krimit ku ndërmerren masa për mbrojtje të
dëshmitarit.Kështu,nga lëndët e vëzhguara,gjatë 59% të seancave kanë qenë të inicuara
masa për mbrojtje të dëshmitarit.
Pyetje kyçe për sigurim të parimit të barazisë së procesit të palëve në procedurën
penale,i cili paraqitet në këto raste është nëse kanë pasur mundësi i akuzuari dhe
avokatit i tij mbrojtës që përmes gjykatës ti parashtrojnë pyetje dëshmitarit i cili është
nën mbrojtje.Brengos fakti që në përqindje shumë të ulët ecila arrin 19%,gjykatat mos
të kenë siguruar mundësi për marje në pyetjetë dëshmitarit të mbrojtur nga ana e të
akuzuarit/mbrojtjes.
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Standardet e ndërtuara përmes jurisprudencës së Gjykatës Europiane për të drejtat e
njeriut për këtë pyetje janë të qartë dhe pohojnë se të akuzuarit duhet ti sigurohet
mundësi ti parashtrojë pyetje dëshmitarit,e nëse ajo nuk është ekzekutuese për arsye
sigurie mundësia e tillë duhet ti sigurohet avokatit të tij mbrojtës.
Gjithashtu nga gjykata kërkohet që në veçanti të ketë kujdes në këtë parim gjatë
caktimit të ekspertit sipas pozitës zyrtare.Për arsye se ekspertiza te veprat penale
korruptuese është në favor të akuzës,gjykata duhet të mundësojë që të meret në pyetje
edhe ekspert në mbrojtje,kur ajo do të kërkohet.

3.3.5 E drejta për inerpretues
Sipas LPP,i akuzuari mundet që mbrojtjen ta japë në gjuhën e tij amtare.Përpos të
akuzuarit,këtë të drejtë e kanë edhe dëshmitarët.Gjatë procedurës dëshmuese për
veprat e vëzhguara korruptuese penale,në 11% të rasteve është siguruar interpretues
për dëshmitar në gjuhë të cilën e kupton.
Grafikoni i mëposhtëm tregon se
kualitetit të përkthimit të siguruar.

është siguruar përkthim edhe për

pasqyrën e

Sipas jurisprudencës së Gjykatës Europiane për të drejtat e njeriut,kjo e drejtë
nënkupton se duhet ti mundësohet përkthim të të gjitha citimeve dhe dokumente të
procedurës.Sipas gjykatës,e drejta për inerpretues duhet ti mundësojë të akuzuarit të
ketë njohuri për lëndën që do ti mundësojë të mbrohet dhe do të mund ta nxjerrë para
gjykatës verzionin e tij të rastit penal-juridik.

3.4.E drejta e gjykimit në afat të arsyeshëm
E drejta e gjykimit në afat të arsyeshëm nënkupton të drejtën e drejtësisë së shpejtë
dheekspeditive.
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Kur vlerësohet se a është harmonizuar procedura penale me standardet e gjykimit në
afat të arsyeshëm,si pyetje preliminare për të cilën duhet të përgjigjet dhe të
përcaktohet se cila periudhë do të konsiderohet si periudhë juridike relevante.
Në princip konsiderohet se procedura fillon prej momentit kur personi do të kuptojë për
akuzën penale kundër tij.
Sipas praktikës së Gjykatës Europiane për të drejtat e njeriut,fillimi i procedurës penale
njëkohësisht zhvendoset para ngritjes së akuzës.Kështu si fillim konsiderohet momenti
kur personi në mënyrë zyrtare është njohtuar se do të jetë i akuzuar ose se ekzistonë
bazë dyshimi për vepër penale të kryer,ose ai është momenti kur personit i është hequr
liria ose kundër tij është ngritur hetim preliminar.
Kufiri përfundimtar i asaj periudhe është momenti kur është sjellur vendim.Procedura
penale përfundon me sjelljen e vendimit në instancë të fundit,që varësisht prej
rrethanave të rastit mund të përfshijë procedurë jo vetëm të rregullt,por edhe të
barërave të çrregullt juridik.
3.4.1 Kriteret për vlerësim të gjatësisë së procedurës
Gjykata Europiane për të drejtat e njeriut merr parasysh kriteret në vijim gjatë
vlerësimit nëse ka pasur shkelje të së drejtës për gjykim në afat të arsyeshëm:
1. Ndërlikueshmëria e rastit - ky kriter bën fjalë për atë nëse është lënda
voluminoze dhe komplekse,si në pikëpamje të çështjeve faktike ashtu edhe
atyre juridike.
2. Sjellja e të akuzuarit – a ka kontribuar drejt zvarritjes së procedurës i akuzuari
me sjelljen e tij.Gjatë kësaj,nga i akuzuari nuk pritet që të përmbahet për
veprimet e procesit të cilat i ka në dispozicion.
3. Sjellja e autoriteteve respektivisht e gjykatës dhe prokurorisë publike – obligim
i organeve shtetërore është ndërmarrja e të gjitha veprimeve të cilat i janë vënë
në dispozicion.
4. Domethënia e përfundimit të procedurës për të akuzuarin – kriteri plotësues të
cilin e vlërëson Gjykata në Strazbur ka të bëjë me rrethanat e posaçme të
lidhura me rrethanat personale të të akuzuarit dhe nevojën për gjykueshmëri
ekspeditive për veprën penale kundër tij,për shembull,në rastin kur i akuzuari
është në paraburgim,apo kur lëndon nga ndonjë sëmundje e rëndë.
3.4.2 Faktorët të cilët ndikojnë në gjatësinë e procesit
3.4.2.1

Ngritje e procedurës penale

Procedura penale për lëndët nga lëmia e korrupsionit inicohet nga ana e prokurorit
publik dhe rrjedhës së saj në kohëzgjatje e cila mund të varet nga roli më tepër apo më
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pak aktivi prokurorit publik.Në vlerësimin e gjatësisë së procesit është e nevojshme që
të përfshihet edhe sjellja e prokurorit publik.Nga të dhënat e ofruara të hetimit,nuk
ekzistonte mundësi që të meren njohuri për kohën e kaluar prej momentit të
parashtrimit të kallëzimit penal deri në sjelljen e vendimit nga ana e prokurorit publik
(kallëzimi është hedhur poshtë ,hetimi është ndërprerë apo ndaluar,ose është ngritur
aktakuzë).
Rekomandim:Në të ardhmen,rekomandohet që me hetimin të përfshihen edhe të
dhëna për kohën nga parashtrimi i kallëzimit penal deri te parashtrimi i aktakuzës,të cilat
janë relevante për notimin e sjelljes së të gjithë aktorëve në këtë procedurë penale.

3.4.2.1 Hetimi dhe kohëzgjatja e saj
Nga rezultatet e hetimit mund të përfundohet se hetimi është realizuar në numër të
konsiderueshëm të lëndëve të vëzhguara përkatësisht në 75% të lëndëve të vëzhguara
nga numri i përgjithshëm i lëndëve.

Kohëzgjatja e hetimit në aspekt kohor nuk është e kufizuar,por sipas dispozitave të
LPP,nëse hetimi nuk përfundon në afat prej 90 ditëve,gjykatësi hetues është i obliguar ta
njohtojë gjykatën për shkaqet për të cilat hetimi nuk është përfunduar,me ç’rast
kryetari i gjykatës,sipas nevojës do të ndërmarrë masa për kryerje të hetimit.
Të dhënat e hetimit tregojnë se në pjesën më të madhe përkatësisht në 43% të lëndëve
hetimi ka zgjatur deri më tre muaj,në 12% të lëndëve ajo ka zgjatur deri më gjashtë
muaj,në 24% të lëndëve hetimi ka zgjatur deri më 1 vjet,ndërsa në 21% të lëndëve
hetimi e ka kaluar njëvjetëshin.
Sipas përvojës së deritanishme,hetimi shumë shpesh potencohet si njëra nga arsyet për
zvarritje të procedurës.11Në atë drejtim lëvizin edhe mendimet e gjykatësve të
11

Strategjia për reforma të të drejtës juridike,Ministria e drejtësisë,viti 2007
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anketuar,të cilët konsiderojnë se deri te shkurtimi i procedurës së tërësishme prej
zbulimit të veprës deri te sjellja e aktgjykimit,më me sukses do të arrihej nëse hetimi
realizohet shpejtë dhe me kualitet,me ç’rast do ti shmanget prokurimit të provave për
kohën e diskutimit kryesor.

Novela më e madhe e cila vendoset me reformën e legjislativës procesore ndëshkuese
është pikërisht kalimi i saj në ingerencat e prokurorit publik.
Rekomandime:Rekomandohet që në të ardhmen vëzhgimi i veprave penale nga lëmia e
krimit të organizuar dhe korrupsionit të zgjerohet dhe ta përfshijë hetimin,me theks të
veçantë në atë se si hedhja sipër e hetimit te prokuroria publike mbi efikasitetin dhe
ekspedicionin e procedurës penale.

3.4.2.3 Fillimi i diskutimit kryesor
Koha e kaluar prej parashtrimit të aktakuzës deri në caktimin e seances së parë të
diskutimit kryesor mund të shërbejë si indikator për efikasitetin gjatë veprimit të
gjykatave dhe të ndikojë mbi gjatësinë e procedurës.Sipas rezultateve të fituara nga
hetimi,vetëm në 4% të lëndëve,seancat filluan në afat më të shkurtë se 30 ditë,përderisa
në numër të konsiderueshëm të rasteve – 73% korniza kohore lëviz mes 30 deri 180
ditë.Te rastet tjera,koha deri në fillimin e seances së parë kalon 180 ditë,prej të cilëve në
9% të rasteve ajo kalon 361 ditë përkatësisht 1 vit.Rezultatet e mara janë treguar në
paraqitjen grafike që vijon.
Në aspekt të gjykimit në afat të arsyeshëm,periudha e gjatë e joaktivitetit të gjykatës
prej parashtrimit të aktakuzës deri në caktimin e seancës së parë për diskutimin
kryesor,ndikon mbi gjatësinë e procedurës dhe vështirë mundet të arsyetohet me çfarë
do lloji të rregullave procedurale,ndryshime organizative,rrjedhje të madhe të lëndëve
dhe faktorë tjerë objektiv.
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3.4.2.4 Shkaqet për pezullim të seancës
Arsya më e shpeshtë e cila sjellë deri te gjatësia e tepruar e procedurës është pezullimi i
seances për diskutimin kryesor.Në pajtim me ligjin për procedurëpenale,nëse diskutimi
kryesor nuk mund të fillojë,për shkak të mungesës së ndonjë pjesmarrësi në
procedurë,ose nuk mund të përfundojë në një seance gjykata do ta pezullojë diskutimin
kryesor.
Vëzhguesit e regjistruan dhe dokumentuan jo vetëm praktikën e pezullimit të
shpeshtuar të seancave,por edhe shkaqet të cilat kanë sjellur deri te ajo me qëllim që të
gjinden vendime përkatëse për mënjanim të atyre shkaqeve dhe të arrihet azhurim më i
madh në veprimet gjyqësore.Hetimitregoi shkaqet kryesore për pezullim të seancave siç
vijon:

Nga analiza e të dhënave të fituara mund të përfundohet se mungesa e palëve dhe
pjesmarrësve tjerë në procedurë rezulton me pezullim të shpeshtë të seancave.
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Pikërisht në 25% të rasteve të vëzhguara,pezullimi i séances ka ndodhur për shkak të
nevojës për thirrje të dëshmitarëve të ri ose për nevojën për gjetje të provave
materiale.Kjo domethëne se nëse në procedurën hetuese adekuat do të sigurohen të
gjitha provat e nevojshme materiale dhe nëse sigurohen dëshmitarët e
nevojshëm,numri i seancave të pezulluara dukshëm do të zvogëlohet.
Gjithashtu,hetimi tregoi se mungesa e të akuzuarit,si dhe mungesa e dëshmitarëve ka
sjellur deri në ricaktimin e séances në 11% të lëndëve.Me të,të dhënat empirike e
demantuan bindshmërinë paraprake të të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre,në masë të
madhe me mungesën e tyre të seancave të caktuara e dhe zvarrisin procedurën.
Brengos fakti se përqindje e madhe prej 18% është regjistruar për shkaqet në anën e
gjykatës,por këto shkaqe nuk janë të qarta të kufizuara në të dhënat e fituara nga
hetimi.Nga ana tjetër,numri i pezullimeve të diskutimit kryesor për shkak të mungesës
së prokurorit publik është i madh (vetëm në 1,6% të rasteve).Pezullimet të cilat marrin
pjesë në shkaqet nga ana e gjykatës ose nga ana e paditësit të autorizuar duhet të
thjeshtësohen në minimum,që paraqet njërën nga garancitë për realizim të të drejtës së
gjykimit në afat të arsyeshëm.
Rekomandime:Rekomandohet në mënyrë të qartë diferencohen shkaqet të cilat sjellin
deri te pezullimi i seancave të diskutimit kryesor,për të cilin kanë përgjegjësi gjykatat,
me qëllim që të mundësohet analizim i mëtutjeshëm e detajues e ndikimit të tyre ndaj
gjatësisë së procedurës penale.
Nga të dhënat për pezullim të seancave për shkak të arsyeve nga ana e gjykatës,mes
tjerash,mund të përfundohet se është e nevojshmeavansimi i kapaciteteve të gjykatësve
në planifikimin dhe udhëheqjen me kohën dhe lëndët,si dhe me udhëheqjen e
procedurës dëshmuese.
Rekomandime:Rekomandohet përforcim i mëtutjeshëm dhe avancim i kapaciteteve të
gjyqtarëve në planifikimin dhe udhëheqjen me kohën dhe lëndët si dhe me procedurën
dëshmuese,dhe sjellje të metodave të reja të punës të cilat do të mundësojnë
shfrytëzim të tërësishëm të resurseve metriale dhe njerëzore të cilat janë në dispozicion
në gjyqësor për sigurim të procedurës së drejtë dhe ekspeditive.
Duke bërë krahasim me gjykatat rezultatet ngsa hetimi tregojnë se numër më të madh
të pezullimeve të seancave për diskutim kryesor ekziston në gjykatën Themelore në
Manastir dhe atë për shkak të mungesës së të akuzuarve dhe dëshmitarëve,ndërsa në
gjykatën Themelore Shkup I,i cili vepron për format e organizuara të këtij krimi pezullimi
më shpesh paraqitet si rezultat i shkaqeve të gjykatës.
Përfundimisht,me qëllim që të fitohet parafytirim për efikasitetin gjyqësor në veprimin
me lëndët korruptuese,u krye kryqëzim dhe krahasim i të dhënave për shkaqet për
pezullim të seancave të fituara në vitin 2009 dhe 2010.

28

Mbi bazë të atyre të dhënave,të cilat janë treguar më poshtë,mund të konstatohet se
ekziston trend i uljes së gati të gjitha shkaqeve për shkak të të cilave vihet deri te
pezullimi i seancave për diskutimin kryesor,që mund të rezultojë me shkurtim të
gjatësisë së mbarë procedurës.

3.4.2.5 Shkaqet për ndërprerje të diskutimit kryesor
Njëri prej faktorëve që ndikon ndaj kohëzgjatjes së tepruar të procedurave penale janë
shkaqet e shpeshta për ndërprerje të diskutimit kryesor,mes të cilëve më të
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përfaqësuara janë pushimi dhe prokarimi i provave të cilat nuk kanë qenë tërësisht të
siguruara dhe të nxjerra në procedurën paraprake,me ç’rast pasojnë ndërprerjet për
shak të përgaditjes së mbrojtjes dhe prokurorisë.

3.4.2.6 Provat dhe procedurat dëshmuese
Ekzistojnë më tepër lloje të mjeteve dëshmuese të cilat përdoren në procedurën penale
varësisht natyrëssë veprës penale,rrethanave të e rastit dhe rrjedhës sëprocedurës
paraprake,me të cilat verifikohet vërtetësia e fakteve relevante – juridike.
Në procedurën dëshmuese për lëndët e vëzhguara gjykatat më tepër i përdorin provat
verbale,të cilat fillimisht i përfshijnë deklaratat e të akuzuarit dhe dëshmitarëve të cilët
janë të përfaqësuar në mënyrë përkatëse në 80 dhe 83 seanca,ku pasojnë deklaratat e
të dëmtuarit të përfaqësuar në 65 seanca.Provat materiale dhe ato me shkrim,si mjete
dëshmuese përdoren në 54 seanca.Konstatimi I ekspertit dhe mendimi si mjet dëshmues
përdoret në 16 raste te veprat penale nga lëmia e korrupsionit.
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Distribuimi i mjeteve dëshmuese të përdorura gjatë procedurës,e paraqitur në vlera të
përqindjes,tregon se deklarata e të akuzuarit dhe dëshmitarëve është përfaqësuar me
23%,pastaj pasojnë deklaratat e të dëmtuarit me 18%,dëshmitë materiale,dhe dëshmitë
me shkrim me 15%,ndërsa konstatimi i ekspertit dhe mendimi është i përfaqësuar me
5%.

Në kontekst të procedurës dëshmuese,është interesant fakti se sipas jurisprudencës së
Gjykatës Europiane për të drejtat e njeriut,mund të ketë shkelje të të drejtës së gjykimit
në afat të arsyeshëm nëse gjykata bën lëshim në përcaktimin e afatit për ekspertizë apo
afat për dorëzim të konstatimit të ekspertit dhe mendim deri te iakuzuari,nëse ajo
rrethanë ka sjellur deri te pezullimi i tepruar i procedurës.

3.5 E DREJTA PËR LIRI DHE SIGURI TË PERSONIT
Legjislacioni ndëshkues – procesor i Republikës së Maqedonisë përmban garanci të
procesit për mbrojtjen e të drejtave për liri dhe siguri të personit të cilat janë në
harmonizim me standardet ndërkombëtare dhe parimet të cilat përmbahen në nenin 9
nga PNPDQ dhe neni 5 nga Konventa Europiane për të drejtat e njeriut.
Për këtë analizë,relevante janë dispozitat e nenit 5 paragrafi 3 e Konventës Europiane ku
parashihet se “secili ka të drejtë për liri dhe siguri.
Secili person që është i burgosur apo në paraburgim në pajtim me dispozitat e paragrafit
1 (c) të këtij neni …ka të drejtë në gjykim në afat të arsyeshëm apo në lirim deri në
përfundimin e gjykimit.Lirimi mund të jetë i kushtëzuar me garanci për paraqitje për
gjykim”.
Në neni 6 të LPP parashihet se personi kundër të cilit udhëhiqet procesi ka të drejtë që
në afat të arsyeshëm të jetë i shfaqur para gjykatës dhe ti gjykohet pa pezullim të
paarsyeshëm.Gjithashtu,parashihet që obligimi i gjykatës është që ta realizojë
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procedurën pa pezullim dheta asgjësojë secilin keqpërdorim të të drejtave të cilat u
takojnë personave të cilët marin pjesë në procedurë.
Ligji për procedurë penale parasheh listë të gjatë të masave për sigurim të prezencës së
të akuzuarit dhe udhëheqje të suksesshme të procedurës penale (në nenin 185189).Praktika e deritanishme e gjykatave në Republikën e Maqedonisë në krahasim me
përdorimin e masave për sigurim të prezencës së të akuzuarit është e lidhur me një varg
dobësish dhe të qenurit jokonsekuent.Fillimisht ai konstatim ka të bëjë me masën e
paraburgimit e cila dukshëm paraqet masën më të shpeshtë të përdorur.Shumica e
këtyre masave nxisin dhe me to krejtësisht apo pjesërisht kufizohet e drejta e lirisë së
personit.
3.5.1 Paraburgimi
Paraburgimi është masa më e vështirë me të cilën sigurohet prezenca e të akuzuarit
sepse me të në mënyrë të drejtpërdrejtë cenohet dhe kufizohet e drejta për lirine e
personit të akuzarit.Prej këtu,ligji kërkon procedure në të cilën i akuzuari qëgjendet në
paraburgim të përfundojë në afat sa më të shkurtë.
Garancitë e procesit për mbrojtje në rast të heqjes apo të kufizimit të lirisë së të
akuzuarit manifestohen në mënyra të ndryshme,e në veçanti permes shfrytëzimit të
paraburgimit si mjet i fundit (ultima ratio) kur qëllimet nuk mund të arrihen me
shqiptimin e ndonjë mase tjetër,përcaktim ligjor i kushteve përkatësisht bazave kur
detyrimisht shqiptohet ose mund të shqiptohet masa e paraburgimit,argumentim i qartë
dhe detajues i shkaqeve për shqiptim të masës së paraburgimit në çdo rast
ndaras,kufizim ligjor i kohëzgjatjes së saj etj.
3.5.1.1 Argumentim i arsyeve për paraburgim
Analizat e realizuara në këtë fushë tregojnë se në përdorimin praktik të masës së
paraburgimit,ekzistojnë mangësi të konsiderueshme.Paraburgimi në masë të madhe
përdoret,pa qenë i mbështetur me argumentim adekuat dhe detajues në çdo rast të
ndarë.Në vendimet gjyqësore për caktimin dhe vazhdimin e masës së paraburgimit më
shpesh citohen bazat ligjore dhe mungon argumentimi i tyre adekuat.12
Nevoja për argumentim të duhur të paraburgimit dhe kohëzgjatjes së tij në vaçanti
theksohen në të drejtën e precedencës së Gjykatës Europiane për të drejtat e njeriut.Ai
qëndrim në gjykatë është qartë i ndërtuar në lëndën Kastravet kundër Moldavisë.13Në
këtë rast gjykata ka vërtetuar se në vendimet për paraburgim të aplikuesit dhe në
vendimet për vazhdim të paraburgimit të tij,gjykatat vendore mbështeten në parafrazim
12

Shiko:Analiza “Paraburgimi para gjykatës”- mars viti 2008 dhe Doracak për përdorim të masës së
paraburgimit – janar viti 2009 të shpallura me përkrahjen e Misionit Vëzhgues të OSBE në Shkup.
13
Castravet v.Moldova,Judgment,para 34 – 36.
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të shkaqeve për caktim të paraburgimit të cilat parashihen në ligjin për procedurë
penale,pa sqaruar si reflektohen ato dhe si përdoren në rastin konkret.
Sipas zbulimeve në gjykatë,prezentimi i dispozitave ligjore me të cilat rregullohet
procedura penale në Moldavi,pa dhënë argumentim për shkaqet se pse në rastin
konkret është e nevojshme të caktohet masa e paraburgimit,paraqet shkelje të nenit 5
(3) nga Konventa.
Rekomandime:Në vendimet me të cilat caktohet masa e paraburgimit çdoherë
argumentohen shkaqet për të cilat në rastin konkret shqiptohet ajo masë,e jo të
qëndrojë si “e zhveshur”parafrazimi i bazave të parapara ligjore.Kohëzgjatja e
paraburgimit të thjeshtësohet në masë sa është e mundur më e shkurtë.
Me shqiptimin e kësaj mase represive të akuzuarit i hiqet liria dhe sigurohet qasje e të
akuzuarit deri te organet e përndjekjes penale.Me atë,masa e paraburgimit mundëson
që realizim më efikas të qëllimit për të cilën është e shqiptuar në karahasim me masat
tjera.Në masë të caktuar mund të përfundohet se paraburgimi “pozitivisht”ndikon edhe
mbi gjatësinë dhe efikasitetin e procedurës penale.
Megjithatë,efikasiteti i masës së paraburgimit dhe kontributit të saj të drejtpërdejtë
drejt rritjes gjithpërfshirëse të efikasitetit dhe ekspeditës së procedurës penale,çdoherë
duhet të vlerësohet dhe të balansohet me karakterin e saj represiv dhe nga pak
human.Njëkohësisht nuk duhet të mohohen edhe implikacionet finansiare që kjo masë i
ka ndaj shtetit dhe sistemit në mbrojtjen penale – juridike.
Hetimi tregoi se masa e paraburgimit ka qenë e shqiptuar në 20 lëndë.
Është interesant fakti se kjo masë është e shqiptuar vetëm nga ana e gjykatës Themelore
Shkup I Shkup,e cili vepron për lëndët e krimit të organizuar ku kjo masë është e
shqiptuar për 218 të akuzuar,përkatësisht gati gjysma e numrit të përgjithshëm të 468
personave.
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Në 70% të rasteve të vëzhguara nuk kanë pasur mbikëqyrje dhe nuk kanë disponuar me
të dhëna për shkaqet e paraburgimit.Në bazë të të dhënave në dispozicion del se shkaku
më i shpeshtë për shqiptim të masave të paraburgimit është ekzistimi i dyshimit të
themeluar se i akuzuari do ti shkatërrojë provat me 20%,përderisa në 5%të rasteve
prezente është rreziku nga arratisja dhe fshehja e provave,e lidhur me rrezikun për
arratisje.

Sipas mendimit të gjykatësve të cilat u anketuan gjatë hetimit,paraburgimi shqiptohet
në afatet dhe kushtet e parapara ligjore,ndërsa nga ana tjetër për sigurim të prezencës
të të akuzuarit,më shpesh shqiptohet masa e marrjes së dokumentacionit rrugor.
3.5.1.2 Kohëzgjatja e paraburgimit
Në pajtim me nenin 198 paragrafi 2 i LPP:”Zgjatja e paraburgimit duhet të jetë e
thjeshtësuar në kohë aq sa është e mundur më të shkurtë.Obligim i të gjitha organeve të
cilat marin pjesë në procedurën penale dhe të organeve të cilat u japin ndihmë juridike
veprojnë me urgjencë të posaçme nëse i akuzuari gjendet në paraburgim.”
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Rezultatet e hetimit tregojnë se kohëzgjatja më e shkurtë e paraburgimit është 12
ditë,ndërsa kohëzgjatja më e madhe e paraburgimit është e regjistruar në një lëndë të
Keqpërdorimit të pozitës zyrtare i cili ka zgjatur 455 ditë.
Nga gjendja e vërtetuar,mund të konstatohet se paraburgimi, si masë më e vështirë
me të cilën kufizohet liria e të akuzuarit,në pjesën më të madhe të rasteve ka zgjatur
më tepër se 180 ditë.Kohëzgjatja mesatare e paraburgimit arrin 114 ditë.
Jurisprudenca e Gjykatës Europiane për të drejtat e njeriut nuk jep përgjigje të
drejtpërdrejtë në pyetjen për atë se çka paraqet kohëzgjatje të arsyeshme të
paraburgimit.Gjykata,në të vërtetë e vlerëson ligjësinë dhe arsyetimin e paraburgimit
dhe kohëzgjatjen e saj mbi bazë të kritereve të cilat i ka vënë,si që janë kohëzgjatja
faktike e paraburgimit,rëndësia e veprës,dënimi i paraparë,sjellja e të akuzuarit dhe të
tjerëve.
Praktika e Gjykatës në Strazbur tregon se në gjykatat e vendit pritet ekspeditë më e
madhe në veprim me veprat penale në të cilat është shqiptuar masa e paraburgimit si
masë më e madhe me të cilën kufizohet e drejta e lirisë e të akuzuarit.Ajo në veçanti
vlen për ato lëndë penale në të cilat për shkak të rrënimit serioz të gjendjes
shëndetësore të të akuzuarit (HIV – sida pozitiv).Pasiguria nga përfundimi i procedurës
ka ndikim veçanërisht negativ.14

Në krahasim me paraburgimin këto masa janë më humane,nuk çojnë drejt kufizimit të
drejtpërdrejtë të lirisë së të akuzuarit,por kanë domethënien e imponimit të
ndalimeve,kufizimeve apo obligimeve dhe kanë të caktuar kohëzgjatje përkatësisht sasi.

14

Rasti H v.United Kingdom,Judgement 1992,series A.
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Rekomandime:Për shkak të karakterit dhe shkallës më të lehtë të ngacmimit të të
drejtave të njeriut,rekomandohet që më tepër të përdoren masat tjera për sigurim të
prezencës së të akuzuarit,e varësisht prej rrethanave të rastit edhe kur është e mundur
të kombinohen dhe të përdoren si alternativë e paraburgimit dhe paraburgimit shtëpiak.

3.6.Lëndë të mbaruara dhe vendime të sjella
Sipas të dhënave të fituara nga hetimi,nga numri i përgjithshëm i 154 lëndë të vëzhguara
procedura e shkallës së parë para gjykatave themelore ka përfunduar në 60 lëndë.Prej
tyre numri më i madh i lëndëve të mbaruara janë shënuar në gjykatën Themelore në
Manastir – 16 lëndë,pastaj gjykata Themelore – 20 lëndë,gjykata Themelore Shkup Iku
ka të mbaruara 10 lëndë,pas të cilëve vijnë gjykatat tjera me numër të lëndëve të
mbaruara më të vogël se 10.

Sipas llojit të vendimit me të cilën ka përfunduar procedura,prej gjithsej 60
lëndë,aktgjykim me të cilën i akuzuari deklarohet si fajtor e sjellur në 41 lëndë,aktgjykim
lirues është sjellur në 10 lëndë,në 4 lëndë është sjellur aktgjykim refuzues,përderisa në 5
lëndë procedura ka përfunduar me aktgjykim me akuzë të refuzar.
Në paraqitjen grafike e cili vijon,është treguar distribuimi i 4 llojeve të aktgjykimeve
sipas gjykatave Themelore,prej ku është e dukshme se numri më i madh i aktgjykimeve
gjykuese janë sjellur në gjykatën Themelore Shkup I përkatësisht 10 aktgjykime,gjykata
Themelore me 9 aktgjykime,gjykata Themelore e Manastirit me 8 aktgjykime,pastaj vijnë
gjykatat tjera.
Gjykata Themelore në Manastir ka sjellur numër më të madh të aktgjykimeve liruese
përkatësisht 4 aktgjykime,pas të cilëve pasojnë ato në Shtip dhe Koçan.Ky lloj i
aktgjykimit nuk është sjellur në gjykatën Themelore në Shkup,Kavadar dhe Veles.
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Në kuadër të anketimit,gjykatësit u pyetën për politikën ndëshkuese dhe lartësinë e
dënimeve,të cilat shqiptohen për veprat korruptuese penale.
Numri më i madh i gjyqtarëve mendojnë se dënimet e parapara për këta vepra penale
janë shumë të larta.Prej këtu ekziston tendencë për shqiptim të dënimeve të cilat sillen
në minimumin e paraparë ligjor.

3.6.1 Përpunim dhe shpallje e aktgjykimit
Gjatë kohëzgjatjes së procedurës llogaritet edhe afati për përpunim me shkrim dhe
shpallja e aktgjykimit.Sipas LPP aktgjykimet në procedurën penale duhet të
përpunohen në afat prej 8 ditëve saktësisht në afat prej 15 ditëve në rast të lëndëve më
të komplikuara prej ditës së shpalljes së tyre.Aktgjykimi shpallet menjëherë pas
shqiptimit të saj.
Në paraqitjen grafike më poshtë tregohet afati në të cilën aktgjykimi është shpallur.Ajo
është e shpallur menjëherë në 33% të lëndëve,ndërsa në përqindje të përafërt me 22%
apo 23% aktgjykimi është shpallur në afat prej 3 ditëve ose më shumë ditëve ose është
dorëzuar me shkrim.
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Krahasuar me praktikën e gjykatave Themelore tregohet se në gjykatën Themelore
Manastir dhe në gjykatën Themelore Shkup I ekziston tendëncë për shpallje të
aktgjykimeve në afat më të gjatë se tre ditë ose ajo bëhet me dorëzimin me shkrim të
aktgjykimit,që është e arsyeshme për arsye të rëndësisë dhe ndërlikueshmërisë së
veprave për të cilat veprojnë.

3.7 Qëndrimet e gjyqtarëve për kohëzgjatjen e procesit
Nga anketa e realizuar me gjykatësit midis tjerash u bë përpjekje që të vlerësohen
qëndrimet e tyre në pikëpamje të kohëzgjatjes së procedurave për veprat korruptuese
penale,si dhe të identifikohen shkaqet,që sipas mendimit dhe përvojës së tyre,sjellin
deri te zgjatja e tepruar dhe e paarsyetuar e procedurave gjyqësore.
Në atë kuptim,fakti që gjatësia e procedurës te lëndët më të rënda dhe më të
komplikuara për të cilat vepron Departamenti për krim të organizuar dhe korrupsion
pranë gjykatës Themelore Shkup I Shkup,në të cilat janë të involvuar një numër më i
madh i të akuzuarve,është më ekspeditive dhe më e shkurtë në krahasim me
procedurën në lëndët në të cilat gjykatësit nga ky Departament i specializuar njëzëri e
arsyetojnë me atë që në këto lëndë te të ekuzuarit lehtë mund të arrihet,dhe me sukses
sigurohet prezenca e tyre sepse shumë shpesh shqiptohet masa e paraburgimit.Kjo nuk
është rast me gjykatat tjera vëzhguese,të cilët si gjykata të shkallës së parënë pajtim me
kompetencat ligjore mbingarkohen me numër të madh të lëndëve nga lëmia e krimit të
përgjithshëm.
Shkaqet që ndikojnë në zgjatjen e procesit dhe zvarritjes së saj,gjykatësit i gjejnë në
vendimet e përhershme të procesit,në praktikë të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre
(madje edhe dëshmitarët) e zgjasin procedurën me mungesë nga seancat,problemet me
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dorëzimet,provat jo të siguruara mjaftueshëm në procedurën paraprake penale dhe
hetuese, ngritje të akuzave të cilat nuk janë të kompletuara dhe nuk janë të
mbështetura me prova si dhe vështirësitë të cilat paraqiten në dorëzimin e provave nga
ana e organeve tjera dhe organizatave.
Sipas përgjigjeve të gjykatësve,ato rrallë i përdorin vendimet ligjore të cilat kanë për
qëllim të sigurojnë rrjedhë të rregullt apo përshpejtim të procedurës,siç janë përballim
të shpenzimeve për shkak të mungesës sëtë akuzuarit dhe shqiptim të dënimit në të
holla për mbrojtësit (neni 316 dhe 317 nga LPP),kur tentojnë të kalkulojnë me prezencën
e tyre në seanca dhe në atë mënyrë të ndikojnë në gjatësinë e procedurës.
Rekomandime:Rekomandohet që gjykatat më shpesh ti zbatojnë vendimet ligjore të
drejtuara kah sigurimi i prezencës së palëve,rrjedhë të rregullt dhe përshpejtim të
procedurës penale.

3.8 Përfundime nga vëzhgimi për gjatësinë e procedurës
Në pajtim me standardet ndërkombëtare,kohëzgjatja e procedurës e shënon kohën e
njohurisë për akuzën ose prej momentit nga humbja e lirisë deri në sjelljen e gjykimit
fuqiplotë,ndërsa në raste të caktuara e përfshin edhe procedurën sipas barërave juridik
dhe kryerjes së aktgjykimit.
Në këtë kuptim gjatë analizimit të të dhënave empirike nga vëzhgimi,përfundimet dhe
notat për gjatësinë e procedurës penale dhe stadiumet e saja të ndara,niset prej
momentit të parashtrimit të aktakuzës dhe fillimit të hetimit,e deri te sjellja e gjykimit të
shkallës së parë.Në raste të caktuara procedura sipas lëndëve të vëzhguara ende nuk ka
qenë e mbaruar.Mbi bazë të të lartpërmendurës janë nxjerrë këto përfundime:
Kohëzgjatja mesatare në lëndët e vëzhguara është 11 muaj.Hetimi më i gjatë ka
zgjatur 57 muaj përkatësisht 4 vjet dhe 7 muaj dhe është udhëhequr në gjykatën
Themelore në Veles,e cila nuk mund të pranohet si kohëzgjatje e arsyeshme në këtë
stadium të parë të procedurës penale.
Kohëzgjatja mesatare e seancave të diskutimit tëparë arrin 19 muaj.
Të dhënat e hetimit tregojnë se koha që ka kaluar prej fillimit të procedurës deri në
shpalljen e aktgjykimit të shkallës së parë sillet mes kufijve prej 1 deri 82 muaj.
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Nga numri i përgjithshëm i lëndëve të gjykuara,vetëm në 9% të rasteve procedura ka
zgjatur derimë 3 muaj,në 33% vendimi është sjellur në periudhë deri më 6 muaj që është
si rezultat i karakterit relativisht të komplikuar të këtyre lëndëve.Në 29% vendimi është
sjellur në interval prej 1 viti,në 18% të lëndëve të gjykuara ajo ka zgjatur deri më 3
vjet,ndërsa në 11% të rasteve procedura e shkallës së parë ka zgjatur mbi 3 vjet.

Nga spekti i kohëzgjatjes së procedurës te të gjitha gjykatat Themelore të përfshira me
hetimin,azhurimi gjatë veprimit është përmirësuar dhe ato veprojnë për lëndë penale
të filluar në vitin 2009 dhe 2010.
Procedura më e gjatë mes lëndëve të vëzhguara ka qenë 82 muaj përkatësisht 6 vjet
dhe 10 muaj,që paraqet kohë të konsiderueshme për procedurën.Bëhet fjalë për lëndë
të cilët udhëhiqen para gjykatës Themelore Veles për vepër penale Keqpërdorim të
pozitës zyrtare dhe autorizim sipas nenit 353 të Kodit Penal,për të cilin procedura ka
mbaruar.
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Përpos kësaj lënde të dhënat tregojnë se në gjykatën Themelore Veles ka 2 lëndë ku
procedura ka zgjytur 72 muajdhe 36 muaj të duhura ,në gjykatën Themelore Shtip ka 1
lëndë për të cilin procedura ka zgjatur 64 muaj,si dhe në gjykatën Themelore ku ka dy
lëndë për të cilat procedura ka zgjatur 50 dhe 52 muaj,llogaritur nga hetimi
respektivisht parashtrimi i aktakuzës deri në aktgjykimin e shkallës së parë.
Alarmante janë të dhënat të cilat tregojnë se në 8 lëndë për të cilat udhëhiqen
procedura para gjykatave Themelore në Manastir,Veles,Koçan dhe Shtip procedura e
shkallës së parë ka filluar në vitin 2005 dhe 2006.Në veçanti është shqetësuese fakti
se në gjykatën Themelore në Manastir ka lëndë që datojnë prej vitit 2003 me
kohëzgjatje më të madhe të procedurës,dhe të njëjtat ende nuk kanë përfunduar.
Pa dyshim ekziston trend i përmirësimeve të azhuritetit dhe ekspeditës së gjykatave
gjatë procedurave me vepra nga lëmia e korrupsionit.
Prap se prap ekzistojnë raste të cilat nuk korrespondojnë me standardet për gjykim në
afat të arsyeshëm,në veçanti nëse kemi parasysh se bëhet fjalë për procedurë të
shkallës së parë për të cilën sigurisht do të pasojnë barëra të çrregullt juridik,që si tërësi
procedura do të ishte e vlerësuar si jashtëzakonisht e gjatë.
Sipas jurisprudencës së Gjykatës në Strazbur pavarësisht ndërlikueshmërisë së lëndës
numri më i madh i të akuzuarve dhe dëshmitarëve të cilat mund të sjellin deri te
pezullimi,reformat e gjyqësorit,organet vendase janë të obliguar të ndërmarrin
ndryshime përkatëse me rregullat ligjore,rregullat procedurale dhe masat organizative
me të cilat do ti thjeshtësojnë pezullimet e procedurave në minimum dhe do të
sigurojnë realizim të tërësishëm për të drejtën e gjykimit në afat të arsyeshëm.
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4.PROCEDURË E POSAÇME PENALE PËR MBROJTJEN E TË DREJTËS NË AFAT TË
ARSYESHËM

Me ndryshimet e Ligjit për gjykatat nga viti 200815,është sjellur mekanizëm i ri juridik
përkatësisht procedurë e veçantë për mbrojtje të të drejtës në afat të arsyeshëm para
gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë16.
Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë jashtzakonisht dhe seriozisht e pranoi
këtë kompetencë të re ligjore dhe bëri përpjekje që veprimin dhe vendimin e saj për
kërkesën e kohëzgjatjes së tepruar të procedurave penale të harmonizuari me
standardet dhe parimet të cilët dalin nga neni 6 nga konventa Europiane për të drejtat e
njeriut dhe jurisprudencës së Gjykatës Europiane për të drejtat e njeriut në Strazbur.Për
atë qëllim në gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonisë u formua departament i ri
për mbrojtje të të drejtës për gjykim në afat të arsyeshëm,të cilin e përbëjnë tre Këshilla
të shkallës së parë dhe një Këshill anketues.

4.1Të dhëna për kërkesat dhe vendime të sjellura
Procedura për mbrojtje të të drejtës në afat të arsyeshëm inicohet me kërkesë të cilën
mundet ta paraqesë secili person i cili konsideron se gjykata kompetente e ka shkelur të
drejtën e gjykimit në afat të arsyeshëm dhe atë më gjatë 6 muaj duke llogaritur këtë prej
ditës së hyrjes në fuqi të vendimit.
Kërkesë e tillë mund të parashtrohet edhe gjatë veprimit përkatësisht derisa zgjat
procedura para gjykatave.
Prej momentit të vendosjes së këtij mjeti juridik përfundimisht në nëntor të vitit 2010 në
gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonisë janë pranuar gjithsej 780 kërkesa për
mbrojtjen e të drejtës së gjykimit në afat të arsyeshëm,prej të cilëve për 620 kërkesa
është vendosur,që gjithsesi tregon në shkallën e lartë të azhurimit dhe efikasitetit gjatë
veprimit dhe vendimit.
Prej 620 kërkesave,201 kërkesa janë hedhur poshtë si të pabaza ,166 kërkesa janë
miratuar,242 kërkesa janë refuzuar,përderisa 11 kërkesa janë zgjidhur në mënyrë
tjetër,përkatësisht me bashkim të kërkesave drejt lëndëve tjera.
15

Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.58/2006 dhe 35/2008.
Me të u ndërpre vendimi paraprak ligjor,i cila u tregua joefikas dhe jo i plotë, pas kërkesës për mbrojtje të
të drejtës së gjykimit në afat të arsyeshëm të veprojë drejtpërdrejtë gjykata më e lartë.Varësisht nga
stadiumi më i lartë i procedurës,pas këtyre kërkesave vepruan gjykatat e apelit ose gjykata Supreme e
Republikës së Maqedonisë.
16
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Struktura e përqindjes së kërkesave për të cilat është vendosur tregon se në 48%
respektivishtë gati në gjysmën e rasteve kërkesa është refuzuar si e pabazë,në 20
kërkesa janëtë hedhura poshtë,përderisa në përqindje relativisht të vogël të 14% të
rasteve,kërkesa është e miratuar dhe është vërtetuar shkelje e gjykimit në afat të
arsyeshëm.

Vepruar sipas kësaj metode juridike gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë është
e obliguar të sjellë vendim në afat prej 6 muajve prej ditës së parashtrimit të kërkesës.
Gjatë vendosjes,gjykata Supreme i zbaton kriteret e njejta të cilat i përdor Gjykata
Europiane për të drejtat e njeriut gjatë vlerësimit të arsyeshmërisë për gjatësinë e
procedurës:Ndërlikueshmëria e lëndës,sjellja e të akuzuarit në procedurë dhe sjellja e
gjykatës e cila vepron për lëndën.Pikërisht,gjykata Supreme vlerëson nëse ka kontribuar
parashtruesi i kërkesës me sjelljen e tij në pezullimin e procedurës,nëse kanë vendosur
me kujdes të obligueshëm gjykatat më të ulëta,pa çfarëdo ndërprerje apo pezullime të
panevojshme,a kanë treguar gjykatat aktivitet në procedurë,a kanë ndërmarrë veprime
në kuadër të afateve të parapara në pajtim me Ligjin për gjykatat dhe Ligjin për
procedurë penale etj.
Rekomandime:Rekomandohet që gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë, duke
vendosur për kërkesat për mbrojtje të të drejtës për gjykim në afat të arsyeshëm,drejt
tre kritereve të përhershme të shtojë dhe ta marrë parasysh edhe kriterin subjektiv,sipas
të cilës gjykata arsyeshmërinë e kohëzgjatjes së procesit do ta vlerësojë edhe në kuadër
të kuptimit të të drejtës së shkelur për paditësin dhe gjendjen e tij.
4.2 Veçori të vendimit me të cilën vërtetohet shkelja e të drejtës me gjykimnë afat të
arsyeshëm
Me vendimin në të cilin konstatohet e drejta e njeriut gjykata Supreme e Republikës së
Maqedonisë pohon se gjykatat procedurën nuk e kanë themeluar në parimin e gjykimit
në afat të arsyeshëm dhe e kanë shkelur të drejtën e parashtruesit e garantuar në nenin
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6 paragrafi 2 të Ligjit për gjykata dhe nenit 6 paragrafi 1 nga Konventa Europiane për
mbrojtje të të drejtave të njeriut dhe liritë themelore.
Kjo do të thotë se për dallim nga procedurat tjera gjyqësore ku gjykatësit shumë rrallë
ose aspak nuk i përmbahen Konventës Europiane për të drejtat e njeriut në procedurën
për gjykim në afat të arsyeshëm para instancës më të lartë gjyqësore vjen deri te zbatimi
i drejtpërdrejtë jo vetëm i Konventës,por edhe të parimeve të ndërtuara përmes të
drejtës precedente në Strazbur.
Në veçanti për të përshëndetur është fakti se vendimet e gjykatës Supreme të sjellura
në këtë procedurë sipas strukturës së tyre,stilit,dhe argumentimit të fakteve të tyre
relevante dhe rrethana dhe zbatimi i të drejtës,në masë të madhe, ngjajnë me
aktgjykimet e gjykatës Europiane për të drejtat e njeriut.
Në rastet kur do të vërtetohet shkelja e të drejtës në afat të arsyeshëm gjykata Supreme
e Republikës së Maqedonisë e miraton kërkesën,cakton kompensim juridik kur ajo
kërkohet,e nëse procedura para gjykatës ende zgjat caktohet afat ku gjykata duhet ta
përfundojë procedurën.
Gjatë vitit 2010 gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë në 50 raste ka vërtetuar
shkelje e të drejtës për gjykim në afat të arsyeshëm,përskaj dosudenoit kompenzimit të
shqiptuar,ka caktuar edhe detyrë për gjykatën që procedurën ta përfundojë në afat të
caktuar në varësi prej komplikueshmërisë së lëndës dhe stadiumit në të cilin ndodhet
procedura,aft i cili shpeshherë është 3 deri 6 muaj prej pranimit të vendimit
fuqiplotë.Kompenzimi juridik për lëndimin e marë të cilin e shqipton gjykata Supreme
lëviz në lartësi prej 10.000 denarë deri 60.000 denarë dhe ai paguhet nga buxheti
gjyqësor në afat prej 3 muajve prej ditës së vendimit të marë përfundimtar.
Kundër vendimit të Këshillit të shkallës së parë të gjykatës Supreme të Republikës së
Maqedonisë,pala e pakënaqur ka të drejtë për ankesë në afat prej 8 ditëve,duke
llogaritur prej ditës së pranimit të vendimit deri te Këshilli i shkallës së dytë në gjykatën
Supreme.

4.3 Harmonizim me standardet të parapara me Konventën Europiane për
të drejtat e njeriut
Vendimin në procedurë për mbrojtjen e të drejtës për gjykim në afat të
arsyeshëm,Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë është e obliguar ta sjellë në
pajtim me legjislativën nacionale dhe mbi bazë të rregullave dhe parimeve të vërtetuara
me Konventën Europiane për të drejtat e njeriut dhe praktikës gjyqësore të Gjykatës
Europiane për të drejtat e njeriut.
Parashtrohet pyetja se në raport mevendimet e paraparaligjore në këtë procedurë dhe
vendimin që e sjell gjykata Supreme, me të cilën konstatohet shkelja e të drejtës për
shkak të kohëzgjatjes së tepruar të procesit,janë përfshirë elementet qenësore prej të
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cilave varet efikasiteti i barit juridik në raport me të drejtën e gjykimit në afat të
arsyeshëm, dhe a janë në pajtim me parimet e ndërtuara përmes jurispodencës së
Gjykatës Europiane për të drejtat e njeriut.Në përghithsi,procedura para gjykatës
Supreme i kënaq kushtet themelore dhe standardet ndërkombëtare për mbrojtjen e të
drejtës në afat të arsyeshëm.Prap se prap,për një analizë të përmbatur dhe notë është e
nevojshme të meren parasysh dhe të shqyrtohen edhe elemente tjera.
Njëra nga ato elemente është kohëzgjatja e procedurës për këtë kod juridik.Procedura
para gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë lëviz në interval kohor prej 1 deri
23 muaj që e tejkalon afatin e paraparë me ligj dhe nuk korrespondon me standardet e
vendosura me jurispodencën e Gjykatës në Strazbur.
Rekomandime:Rekomandohet që kohëzgjatja e procedurës para gjykatës Supreme të
Republikës së Maqedonisë të lëviz brenda kornizës së paraparë ligjore prej 6
muajve,nëse është e nevojshme edhe përmes marrjes së ndryshimeve përkatëse
sistemore dhe organizative të cilat do ti kënaqin kërkesat e parapara me nenin 6 të
Konventës Europiane për të drejtat e njeriut.
Rekomandime:Rekomandohet që përpos vendosjes meritore të gjykatës Supreme të
Republikës së Maqedonisë për mbrojtje të të drejtës për gjykim në afat të arsyeshëm,të
sillen vendime përkatëse ligjore dhe procesore të cilat do të mundësojnë që më
vendime më të shpejta dhe më ekspeditive të këtyre kërkesave përmes arritjes së
zgjidhjes dhe të a.q.”pilot vendime”sipas shembullit të gjykatës Europiane për të drejta
t e njeriut .
Pyetje tjetër kyçe është pyetja për lartësinë e kompensimit juridik i cili sipas Gjykatës
Europiane për të drejtat e njeriut e determinon pozitën dhe statusin e viktimës për
personin i cili ankohet në kohëzgjatjen e tepruar të procedurave gjyqësore.Kjo çështje
mes tjerash,potehcohet në vendimin në lëndën Shurbanoska kundër Republikës së
Maqedonisë,ku mes tjerash tregohet në bashkpunimin edhe me nevojën për
sinkronizim të lartësisë së kompenzimit të cilin e kanë gjykuar gjykatat e vendit kundrejt
lartësisë së kompenzimit të cilat i cakton Gjykata në Strazbur.17
Në lëndën konkrete,procedurat para gjykatave të vendit kanë zgjatur gati dy dekada
,respektivishtë mbi 17 vjet,ndërsa Gjykata Supreme u ka shqiptuar kompensim juridik,
në vlerë prej 4.000 euro për të tre mbrojtësit.Edhe pse ende nuk u është paguar
kompenyimi juridik nga buxheti gjyqësor gjykata ka vlerësuar se në rastin konkret me
vendimin e gjykatës Supreme u është siguruar kompenzim adekuat edhe të
mjaftueshëm.
Jo më pak çështje e rëndësishmë për kryerje dhe pagim të kompenzimit juridik i gjykuar
me vendimet e gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë.Pikërisht për shkak të
17

Rasti Shurbanovska kundër Republikës së Maqedonisë,Vendimi 3665/03 prej 31 gushtit të vitit 2010.
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problemeve praktike të cilat u paraqitën gjatë pegesës së kompenzimit juridik nga
buxheti gjyqësor,u kryen intervenime të reja ligjëdhënëse.
Pikërisht me novelën e fundit të Ligjit për gjykata18përforcohet ky mekanizëm dhe
vendosen obligimet konkrete dhe afatet për buxhetin e këshillit gjyqësor në aspekt të
pagimit të kompenzimit. të gjykuar juridik.Megjithatë, mbetet që të shihet se si këto
dispozita ligjore do të funksionojnë në praktikë dhe si do të jenë efektet e tyre.
Në aspekt të kryerjes së vendimeve për kompensimin juridik,mjaft interesant është rasti
i kaluar i Galglione dhe të tjerëve kundër Italisë19ku gjykata Europiane për të drejtat e
njeriut vërtetoi se ekziston shkelje e të drejtës për gjykim në afat të arsyeshëm dhe të
drejtës për pronësi,ndërsa aktgjykimi ende nuk është përfunduar.
Specifika e këtij rasti përbëhet në atë se ai ka të bëjë me kohëzgjatjen e procedurës
ekzekutuesepër pagesë të kompenzuar .juridike të 475 aplikuesve,të cilëve u është
ndarë nga ana e gjykatave të vendit për shkelje të vërtetuar për të drejtë të gjykimit në
afat të arsyeshëm në pajtim me të a.q.ligji i Pintit.
Vonim në pagesë të kompensimi ka qenë prej 9 -49 muaj,ndërsa te një numër i
konsiderueshëm i aplikuesve prej 65% kjo vonesë ka zgjatur 19 muaj.Edhe pse gjykata
pranon që pagesa e kompenzimit të aplikuesve ka mundur të shkaktojë ngecje të
caktuar te pushtetet italiane,megjithatë konsiderojnë se kufijtë e atij pezullimi nuk
duhet të kalojnë mbi 6 muaj (Cocchiarella v.Italy).

18
19

Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisënr.150 me 18.11.2010.
Ganglione and others v.Italy (Application no.45867/07) 21.12.2010
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5 E DREJTA PËR KOD JURIDIK PËR TË DREJTËN E GJYKIMIT NË AFAT TË ARSYESHËM

Të drejtën për kod efikas para organeve të vendit e garanton neni 13 i Konventës
Europiane për të drejtat e njeriut i cili parasheh:” që secili të drejtat dhe liritë e të cilit të
vërtetuara në Konventën,janë të shkelura, të posedon tëdrejtën përkod juridik efikas
para organit në nivel kombëtar pa marrë parasysh shkeljen që personat në kanë
kryer,të cilat veprojnë në rol zyrtar”.Në kontekst të këtij raporti analitik,lëndë e hetimit
paraqesin barërat juridike në raport me kohëzgjatjen e tepruar të procedurës.
Në përgjithësi me këtë nen drejtpërdrejtë tregohet një obligimin i shtetit të sigurojë
mbrojtje të të drejtave të njeriut dhe lirive së pari në sistemin juridik të vendit dhe
theksohet natyra supsidijare e mekanizmit mbrojtës i vendosur me Konventën.
Me atgjykimin në rastin Kudlla kundër Polonisë,20Gjykata Europiane për të drejtat e
njeriut e ndryshoi precedentën e saj,sipas të cilës një kohë të gjatë ka konsideruar se
shkelja e të drejtës në afat të arsyeshëm e apsorbon të drejtën për bar efikas juridik në
raport me gjatësinë e procesit.21M ekëtë aktgjykim,motivuar nga numri i madh i
kërkesave për zgjatje të tepruar të procedurave,gjykata ka vërtetuar se mungesa e bar
juridik efikas në legjislativën e vendit duhet trajtuar si çështje e ndarë.22Sipas
jurispodencës së Gjykatës Europiane për të drejtat e njeriut,barërat juridik për të qenë
efikas duhet të jenë “reale dhe efikase,e jo teorike dhe iluzive”.
Me aktgjykimet e rastit Pinto kundër Italisë,Lukenda kundër Sllovenisë dhe të tjera
Gjykata Europiane për të drejtat e njeriut i vendosi kriteret prej të cilëve varet efikasiteti
ikodit juridik në raport me të drejtën e gjykimit në afat të arsyeshëm.Gjykata në veçanti
i trajton rastet e ekzistimit të problemeve strukturore të sistemit të një shteti të cilat
gjenerojnë procedura afatgjatë dhe jo të arsyeshme dhe ku nuk ekziston bar përkatës
për mbrojtje.Në këto raste gjykata në vendim u tregon vendeve antare të ndërmarrin
masa ligjdhënëse ose institucionale për tejkalim të probelemeve të sistemit.
Sipas kritereve të vërtetuara nga ana e gjykatës,për frytshmërinë ekodit me domethënie
aktgjykuese të sigurohet kompenzim adekuat respektivisht kompenzim për shkeljen e
marë për arsye të kohëzgjatjes së tepruar të procedurës,por njëkohësisht kykod duhet
të sigurojë edhe përshpejtim të procedurës.Përpos këtyre elementeve themelore,me

20

Shiko Kudlla kundër Polonisë,aktgjykim prej 26 tetorit të vitit 2000
Shiko Pizzetti kundër Italisë,aktgjykim prej 26 shkurtit të vitit 1993,Seria A nr.257-C Giuseppe Tripodi
kundër Italisë,nr.40946/98,25 janar viti 2009 nuk është e shpallur në raport,dhe Bouilly kundër Francës
nr.38952/97,7 dhjetor 1999.
22
Shiko Kamasinski kundër Austrisë,aktgjykim prej 19 dhjetorit viti 1989,Seria Anr.168.
21
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rëndësi janë lartësia e kompenzimit dhe kryerja, respektivisht pagesa e kompenzimit
juridik.
Me procedurën e posaçme për mbrojtjen e gjykimit në afat të arsyeshëm e cila
udhëhiqet para gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë janë të përfshira
elementet të cilat e determinojnë efikasitetin e kodit juridik.Megjithatë, nota nuk mund
të jetë apstrakte dhe teorike ,por ajo duhet të jetë konkrete dhe të jetë veçmas për çdo
rast.Frytshmëria e barit varet prej asaj se a mundëson realisht të realizojë të drejtën në
gjyqësor.
Rekomandime:Rekomanohet që të vendosen mekanizma përkatëse institucionale për
ndjekje të kryerjes së vendimeve të VSRMme qëllim të sigurimit tërealizimit të të drejtës
në afat të arsyeshëm dhe mbrojtjen e saj efektive dhe juridike.
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6.REKOMANDIME

Mbi bazë të të dhënave empirike të fituara nga hetimi dhe situata e konstatuar e me
qëllim tëavansimit të efikasitetit në realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe
lirivenjerëzore në procedurën për vepra penale nga lëmia e korrupsionit jepen
rekomandimet në vijim:

Në kahje të përmirësimit të efikasitetit gjyqësor:
1.

Rekomandohet të udhëhiqen përmirësime të reja organizative dhe metoda
bashkëkohore të punës së gjykatave me qëllim të uljes dhe eliminimit të
tërësishëm të ngecjes së lëndëve,përmes të a.q. lëvizje e shpejtë dhe mbikqyrjes
së lëndëve në ngecje,përcaktim të prioriteteve në vendimin dhe masa tjera.

2.

Sistemi i përhershëm AKMIS rregullisht të përdoret për gjenerim dhe përpunim të
të dhënave të unifikuara dhe krahasuese dhe parametrave të cilat janë relevante
për vlerësimin e kohëzgjatjes së procedurës nëpër gjykatat.

3.

Rekomandohet përforcim i mëtutjeshëm dhe avansim i kapaciteteve të gjykatësve
në planifikim, udhëheqje me kohën dhe me lëndët dhe me procedurën
dëshmuese,si dhë vënie të metodave të reja për punë të cilat do të mundësojnë
përdorim të tërësishëm të resurseve materiale dhe njerëzore në gjyqësor për
sigurim të procedurës penale të drejtë dhe ekspeditive.

4.

Të vendoset obligim për gjykatat,më së paku një herë në vit ti përmbledhin dhe ti
shpallin të dhënat për kohëzgjatjen mesatare të procedurës gjyqësore dhe të
dhëna për numrin dhe gjatësinë e procedurës për lëndët aktive dhe ato të
mbetura mbrapa.

5.

Në vendimet me të cilat caktohet masa e paraburgimit çdoherë të argumentohen
shkaqet për të cilat në rastin konkret shqiptohet ajo masë,e jo të qëndrojë
“zhveshur”parafrazimi i bazave të parapara ligjore.Kohëzgjatja e paraburgimit të
thjeshtësohet në masë sa është e mundur më e shkurtë.

6.

Duke marë parasysh karakterin dhe shkallën e ndryshme të ngacmimit të të
drejtave të njeriut,rekomandohet që më tepër të zbatohen masat tjera për sigurim
të prezencës së të akuzuarit,ndërsa në varësi prej rrethanave të rastit kur ajo
është e mundur që ato të kombinohen dhe të zbatohen si alternativë për
paraburgimin dhe paraburgimin shtëpiak.
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7.

Rekomandohet që gjykatat më shpesh ti zbatojnë vendimet e ligjit të drejtuara në
sigurimin e prezencës së palëve,rrjedhë të rregullt dhe përshpejtim të procedurës
penale.

8.

Gjykatat më tepër të përdorin masën konfiskim të pronës dhe konfiskim të
zgjeruar për veprat penale nga lëmia e korrupsionit.

9.

Rekomandohet që kohëzgjatja e procedurës para gjykatës Supreme të Republikës
së Maqedonisë të lëvizë brenda kornizës së paraparë ligjore prej 6 muajve,nëse
është e mundur edhe përmes ndërmarrjes së ndryshimeve përkatëse dhe
organizuese të cilat do ti kënaqin kërkesat e parapara në nenin 6 nga Konventa
Europiane për të drejtat e njeriut.

10.

Rekomandohet që gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë gjatë vendosjes
për kërkesat për mbrojtje të të drejtës së gjykimit në afat të arsyeshëm,drejt tre
kritereve të përhershme të shtojë dhe të marë parasysh edhe kriterin
subjektiv,sipas të cilit gjykata arsyeshmërinë e gjatësisë së procesit do ta vlerësojë
edhe në dritë të kuptimit të të drejtës së shkelur për anketuesin dhe gjendjen e tij.

11.

Përskaj vendimit meritor të gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë me
kërkesë për mbrojtje të të drejtës së gjykimit në afat të arsyeshëm,rekomandohet
të vendosen vendime edekuate ligjore dhe procesore të cilat do të mundësojnë
që më shpejt dhe në mënyrëmë ekspeditive të zgjidhen këto kërkesa përmes
arritjes së rregullimit të kontestit dhe të a.q.pilot vendime”pas shembullit të
Gjykatës Europiane për të drejtat e njeriut.

Rekomandohet që të vendosen mekanizma edekuate institucionale për ndjekjen e
kryerjes së vendimeve të gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë,me qëlim që
të sigurohet realizim konsekuent të të drejtës së gjykimit në afat të arsyeshëm dhe
mbrojtjes së saj efikase.

Në drejtim të përmirësimit të vëzhgimit:
13.

Rekomandohet me hetimin të përfshihen edhe të dhënat për kohën prej
parashtrimit të kallëzimit penal deri në ngritje të akuzës,të cilat janë relevante për
vlerësim të sjelljes së të gjithë aktorëve në procedurën penale.

14.

Në të ardhmen rekomandohet vëzhgimi i procedurave për veprat penale nga
lëmia e krimit të organizuar dhe korrupsionit, të zgjerohet dhe ta përfshihet
procedura me theks të veçantë në atë se si zhvendosja e hetimit mbi prokurorinë
publike ndikon mbi efikasitetin dhe mënyrën ekspeditive të procedurës penale.

15. Qartë diferencohen shkaqet të cilat sjellin deri te pezullimi i seancave të
diskutimit kryesor për të cilin përgegjësi mbajnë gjykatat me qëllim të analizimit të
hollësishëm të ndikimit të tyre mbi gjatësinë e proedurës penale.
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16.

Të realizohet hetim i posaçëm empirik dhe analizë e numrit dhe mënyrës së
kryerjes së vendimeve të gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë me të
cilën vërtetohet kompensim juridik për shkeljen e të drejtës së gjykimit në afat të
arsyeshëm dhe lartësia e specifikave nga buxheti gjyqësor në emër të pagesës së
këtij kompensimi.

17.

Rekomandohet të bëhen përpjekje që të dhënat të cilat janë mbledhur përmes
vëzhgimeve dhe hetimet empirike të Koalicionit “Të gjithë për gjykim të drejtë”
nga vitet e kaluara të lidhen,kryqëzohen dhe të krahasohen mes veti mbi bazë të
kritereve ekzistuese dhe kritereve tjera plotësuese.Analiza e këtyre të dhënave do
të mundësojë nxjerrje të përfundimeve për trendet e caktuara dhe tendencë për
korrupsionin në shtet dhe për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave njerëzore
dhe të drejta në procedurën penale për vepra nga lëmia e krimit të organizuar dhe
korrupsionit.
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