EFIKASITETI GJYQËSOR PËRBALLË KORRUPSIONIT

Raport për projektin”Programi për vëzhgimine lëndëve gjyqësore përkitazi me
korrupsionin në Republikën e Maqedonisë”

Shkup, Janar 2011

1

EFIKASITETI GJYQËSOR PËRBALLË KORRUPSIONIT
Raport për projektin”Programi për vëzhgim e lëndëve gjyqësore përkitazi me
korrupsionin në Republikën e Maqedonisë”

Botues: Koalicioni i shoqatës së qytetarëve “Të gjithë për një gjykim të drejtë”

Redaktor: m-r Sllavica Dimitrievska, programuese/koordinatore e projektit

Autor: prof.dr.Gorgi Sllamkov

Implementues i projektit: Koalicioni Të gjithë për një gjykim të drejtë

Bashkëpunëtor: Daniel Mitkovski-asistent i projektit

Përkthimi: Gjylser Aliu

Lektura: Basri Saliu

Dizajni dhe botimi: 2 Gusht S, Shtip

Tirazhi: 100

Ky projekt është pjesërisht i mbështetur me grant nga Ambasada e SHBA-ve në Shkup.
Mendimet dhe konkluzionet ose rekomandimet e paraqitura në këtë dokument janë të
autorit dhe nuk i reflektojnë domosdo ato të Departmentit të Shtetit.

2

PËRMBAJTJA

1.Hyrje dhe metodologjia e hetimit

5

1.1.Vazhdimësia e projektit

5

1.2.Qëllimii hetimit

6

1.3.Instrumentii hetimit

7

2. Analizë e rezultateve nga vëzhgimi i lëndëve sa i përket korrupsionit
prë vitin 2010

9

2.1.Të dhëna të përgjithshme për lëndët e vëzhguara

10

2.2.Karakteristikat e kryerësve të veprave penale nga lëmia e korrupsionit

14

2.3.Procedura paraprake hetuese

18

2.4.Hetimi

20

2.5.Masate posacme hetuese

22

2.6.Aktakuza dhe kundërshtimi i aktakuzës

24

2.7.Masat për sigurimine prezencës gjatë procedurës penale

26

2.8.Sesioni kryesor

30

2.9.Aktgjykimi dhe politikat e të dënuarit

39

2.10.Standardet për njëgjykim korrekt dhe të drejtë

46

3.Analiza e rezultateve nga intervista me gjykatësit

47

4.Përfundime dhe rekomandime

54

5.Literatura e përdorur

59

3

Lista e shkurtesave më shpesh të përdorura
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1.Hyrje dhe metodologjia e hetimit
Për të tretën herë me rradhë projekti ”Programi për vëzhgimin e lëndëve
përkitazi me korrupsionin në Republikën e Maqedonisë”ralizohet nëpër gjykatat e
Republikës së Maqedonisë.1Realizimi i tij bazohet në vëzhgimin e një numri të caktuar të
lëndëve korruptuese nëpër gjykatat themelore,në bazë të të cilave nxirren përfundime
për efikasitetin e organeve kompetente në luftën kundër korrupsionit,por edhe për
respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut,të garantuara me Kushtetutë dhe me
ligj,para gjykatave në procedurë penale.

1.1. Vazhdimësia e i projektit
Korrupsioni është dukuri prezente nëpër të gjitha shtetet e botës pa marë
parasysh shkallën e zhvillimit shoqëror apo politik.Pothuajse është e pamundur të
vërtetohet shtrirja e vërtetë e korrupsionit nëpër botë për arsye se nuk ekzistojnë të
dhëna të vërteta lidhur me tërespektivisht bëhet fjalë për kriminalitet me numër të
lartë.Problemet rreth zbulimit dhe verifikimit të të njëjtit ndodhin nga fakti se si
ekzekutues më të shpeshtë të veprave korruptuese paraqiten persona me vende pune
me përgjegjësi,para se gjithash në organet shtetërore,shërbime publike dhe institucione
si dhe ente tjera publike,të cilët vendosin për të drejta dhe obligime të caktuara të
qytetarëve dhe juristëve.
Duke u nisur nga pasojat seriozisht të dëmshme të korrupsionit në sistem dhe
funksionimit të tij, Koalicioni “Të gjithë për gjykime të drejta”nëpërmjet projektit bëhen
përpjekje të zbulohen pikat e dobëta në realizimin e të drejtës penale gjatë gjykimit të
veprave korruptuese,duke pasur parasysh tërë procedurën penale,në pajtim me LVP,si
dhe parimet për gjykim korrekt dhe të drejtë të themeluara në aktet më të rëndësishme
juridike europiane.
Projekti “Programi për vëzhgim e lëndëve penale përkitazi me korrupsionin në
Republikën e Maqedonisë”ka filluar në vitin 2008.Ndërsa rrënjët e projektit paraqiten
në vitin 2007 përmes pilot fazës të emëruar si “Vlerësim i nevojës për zhvillim të
programit për vëzhgimin e procedurave gjyqësorepërkitazi me korrupsionin në
Republikën e Maqedonisë”realizuar nga ana e Koalicionit “Të gjithë për gjykime të
drejta”dhe në bashkpunim me OJQ “Transparencë – Zero Korrupsion”.Me pilot projektin

1

Për gjykatën themelore Shkup I hetimi përfshiu të dhëna në periudhën 01.01.2010-31.10.2010,përderisa
për gjykatat tjera në peruidhën 01.04.2010-31.12.2010,
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u krye edhe përcaktimi i veprave penale përkitazi me korrupsionin2,u mblodhën
materiale empirike të konsiderueshme të cilat udhërëfyen rrugën kah hetimet e
ardhshmenë lëminë e korrupsionit,e me të u mundësua që në sipërfaqe të vërehen më
tepër probleme me të cilat ballafaqohen organet e përndjekjes gjatë punës me lëndët
që ndërlidhen me korrupsionin.Vazhdimësia shumëvjecaree projektit mundëson krijimin
e një pamjejemë të thelluar të gjendjes në këtë fushë,si dhe të aftësive të gjykatës për
tu ballafaquar me lëndët korruptuese.Me rëndësi është mundësia për krijim të analizës
komparative,me të cilën nëpërmjet krahasimit të rezultateve nga raportet vjetore do të
vërehet përparimi në punën e gjykatave në lëndët me elemente të korrupsionit.
Në tekstin e lartpërmendur e gjejmë motivin e Koalicionit”Të gjithë për gjykime
të drejta”me qëllim vazhdimine vëzhgimit të lëndëve gjyqësore nga ky lloj edhe gjatë
vitit 2010.Vëzhgimi mbaron me përfundime për gjendjen e konstatuar si dhe me
rekomandime për forcim të kapaciteteve të gjyqeve ,duke patur parasysh se korrupsioni
është dukuri e dëmshme shoqëroreme një ndikim të fuqishëm mbi punën e
institucioneve.

1.2. Qëllimi i hetimit
Hetimi përmban disa qëllime,sikurse :
I.Analizë e rezultateve të fituara nga vëzhgimi i lëndëve gjyqësore lidhur me
veprat penale korruptuese,
II.Shqyrtim detajor i të gjitha fazave të procedurës penale,
III.Konfirmim i profilit të kryerësve të veprave korruptuese penale,
IV.Verifikim i gjatësisë së procedurave penale dhe respektimi i të drejtës në afat
të arsyeshëm,
V.Analizë e respektimit të standardeve për gjykim korrekt dhe të drejtë,si dhe,
VI.Analizë e politikës dënuese të gjyqësorit për kryerësit e veprave korruptuese
penale.
Qëllimet e parashtruara japin përgjigje të pjesërishme të efikasitetit gjyqësor në
ballafaqimme veprat penale.Sidoqoftë, plotësimi i tërësishëm dhe kualitativ i qëllimeve
të posacme,dhe lidhja e tyre në një tërësi,do të na mundësojë ndërtimin e pamjes reale
2

Me definicionin korrupsion e përmbajtur në kuadër të projektit ‘Vlerësim tënevojës për zhvillim të
programit për vë zhgim të lëndëve gjyqësore që kanë të bëjnë me korrupsionin në Republikën e
Maqedonisë”të përfshira janë 24 vepra penale,dhe atë:Mitë gjatë zgjedhjeve dhe votimeve,Mashtrim
,Mashtrim të blerësve,Pranim i paautorizuar i dhuratave,falimentim i Rrejshëm,Shkaktim të falimentimit me
punë të pandërgjegjshme,Keqpërdorim të procedurës për falimentim ,Dëmtim apo koncesion të
kreditorëve,Pastrim parash dhe rendimente tjera të veprave penale,Mashtrim gjatë punës me letra në
vlerë dhe pjesëmarrje,Dhënie dhe prokurim i paautorizuar i sekretit të punës,Keqpërdorim të detyrës
zyrtare dhe autorizim, Shpërdorim në detyrë,Mashtrim në detyrë,Pranim të mitës,Dhënie e
mitës,Ndërmjetësim kundërligjor,Mbulim të prejardhjes së pronës me arritje joproporcionale,Dhënie të
sekretit zyrtar,Keqpërdorim të sekretit shtetëror,zyrtar,apo ushtarak,Falsifikim i dokumentacionit
zyrtar,Arkëtim kundërligjor apo pagesë dhe ndikim kundërligjor ndaj dëshmitarëve.
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për gjendjen aktuale si dhe parashikim të hapave të ardhshëm për përmirësim të
efikasitetit gjyqësor ,kuptohet përmes respektimit të lirive dhe të drejtave të
garantuara.

1.3.Instrument i hetimit
Hetimi u realizua mbi bazë të instrumentit të përgaditur më parë-pyetësorit për
vëzhgim i përbërë nga 64 pyetje.Përvec kësaj,vëzhguesit (ekip juristësh me përvojë
paraprake në këtë lloj të veprave penale) patën mundësi të paraqesin vërejtjet e tyre
për udhëheqjen dhe rrjedhën e procedurës.
Përmbajtja e pyetësorit i përfshin të gjitha stadiumet e procedurës penale dhe përmes
koncepcionit të saj mundësohet marrja e informatave për segmentet e posaçme të
lëndës për hetim:
Para cilës gjykatë udhëhiqet lënda,numri i anëtarëve të këshillit gjyqësor, emri
dhe mbiemri i kryetarit të këshillit
Data e kryerjes së vëzhgimit,kohëzgjatja e seancës,si dhe seancae rradhës për
lëndën konkrete,
Të dhëna për të akuzuarin,
Vepra penale dhe përshkrimi i rastit konkret për të cilin udhëhiqet procedura,
Intervali i kryerjes së veprave penale,prej momentit të ekzekutimit të
veprimeve të para deri në momentin kur është zbuluar,
Realizimi i hetimit/kohëzgjatja e hetimit
Urdhëri për marrjene masave të posaçme hetuese,
Kohanga j parashtrimi i aktakuzës deri në caktimin e seancës së parë/ paraqitja e
kundërshtimeve ankesave ndaj aktakuzës
Dorëzim i rregullt i personave prezenca e të cilëve ka qenë e nevojshme në
seancën kryesore,
Të dhëna lidhur me rastet që gjykohen në mungesë dhe nëse është i dhënë
urdhër për përcjellje ,
Masat e urdhëruara me të cilat sigurohet prezenca e të akuzuarit,
Shqiptimi i masëssë paraburgimit/nëse është e shqiptuar,në çka bazohet
kohëzgjatja e paraburgimit,
Të dhëna mbi seancën kryesore,
Shkaqet e pezullimit dhe ndërprerjes sëdiskutimit kryesor,
Shqiptimi i dënimit për avokatin mbrojtës (apo person tjetër)i cili e ofendon
gjykatën apo tjetër person në procedurë,
Rrjedha e procedurës dëshmuese para gjykatës (me theks për dëshmim dhe
ekspertizë),
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Të dhëna për aktgjykimin (kur është i shpallur aktgjykimi,lloji i aktgjykimit dhe
sanksionit penal,a ka vendosur gjykata për marrje të shfrytëzimit të pasurisë,
përkatësisht a ka shqiptuar konfiskim më të gjërë të pronës,
Respektimi i standardeve për një gjykim korrekt dhe të drejtë,
Koha nga fillimi i procedurës penale deri në shpalljen e aktgjykimit.
Përpos pyetësorit të lartpërmendur të dhëna për hetimin u siguruan edhe
përmes intervistave të drejtpërdrejta me gjykatës të gjykatave themelore.3
Pjesa 1.Gjendja
1)A mendoni se korrupsioni në shoqëri është në rritje?
2)A keni vërejtur rritje të lëndëve për vepra penale korruptuese?
3)A mendoni se organet e përndjekjes me sukses i identifikojnë ato?
Pjesa 2.Procedura
4)Si rezultat e kujt është gjendja e lëndëve me numër më të madh të të
akuzuarve dhe tëkualifikuarve si krim i organizuar që të fitojnë përfundim më të shpejtë
nga lëndët relativisht më të thjeshta në gjykatat tjera?
5)Sipas përvojës së Koalicionit vitet e kaluara u vërejtën tendenca të mungesës
së njëpasnjëshme të personave të akuzuardhe avokatëve mbrojtës (e madje edhe
dëshmitarëve),në drejtim të zvarritjes së procedurave.Nëse kjo ende është prezente? ?
6) Cilat masa (sipas jush) duhet të ndërmerren për tu shkurtuar zgjatja e
procedurës?
7) A ekziston praktikë për shqiptim të parabugimit për sigurim të prezencës së
personit të dënuar dhe parashtrim të shpenzimeve për shkak të mungesës së avokatit
mbrojtës nga n.316 dhe 317nga LVP dhe sa shpesh përdoren ato?
8) Nëse disponohet me dëshmi të siguruara dhe të mjaftueshme për lëndët?
9) A hasni në pengesa dhe zvarritje të rasteve ku keni kërkuar të dorëzohen
dëshmi të caktuara?
10) A vëreni përmirësim në përndjekjen penale pas zbatimit të PIM?
11)A mendoni se paraburgimi përdoret në masë të duhur?
12)A përdoren mjaftueshëm masat tjera për sigurim të prezencës?
Pjesa 3.Politika ndëshkuese
13) A mendoni se politika e dënimit është përkatëse për këtë lloj të veprave
penale?
14) A tregon tendencë të gjykimit praktika gjyqësore në minimumet ligjore për
dënimet e madje edhe zbutje të çrregullt të dënimeve?
3

Në vitin 2010 vëzhgimi I lëndëve gjyqësore me elemente të korrupsionit u realizua në tetë gjykata
themelore në Republikën e Maqedonisë,dhe atë:Manastir,Veles,Kavadar,Kocan,Shkup I,Strumicë,Tetovë
dhe Shtip (vitin e kaluar në vëzhgim u përfshi edhe GJTH Ohër).
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15) Sa shpesh shqiptohen masat e konfiskimit të pronës në aktgjykimet ,duke
pasur parasysh se veprat penale korruptuese gati çdoherë me vete bartin element të
arritjes kundërligjore të pronës?
16) Çka duhet të përmirësohet ,në përgjithësi,përkitazi me përmirësimin e
luftës kundër veprave korruptuese në shoqëri?
Pjesa 4.Vëzhgim dhe bashkpunim
17) Si e vlerësoni punën e Koalicionit Të gjithë për gjykime të drejta dhe a
mendoni se vëzhgimi shumëvjecar i lëndëve gjyqësore dhe analizave që dalin nga ajo
kontribojnë drejt përmirësimit të gjendjes në jurispodencë?
18) A keni vërejtje në lidhje me vëzhguesit,dhe në tërësi me punën e Koalicionit
Të gjithë për gjykime të drejta?
19). Propozime dhe këshilla për punën e përbashkët,punëtoritë e Akademisë për
gjykatës dhe prokurorë publik,lloj tjetër i aktiviteteve.

2.Analizë e rezultateve për vëzhgimine lëndëve nga lëmia e korrupsionit
në vitin 2010
Në krahasim me raportet e viteve të mëparshme,në vitin 2010 nga ana e
vëzhguesve u regjistruan gjendje të cilat tregojnë përmirësim në lëmi të caktuara,por
njëkohësisht ka dobësi në territore ku më parë gjendjet kanë fituar kahje pozitive.
Rekomandohet kujdes më i madh i cili i kushtohet parimit për gjykim në afat të
arsyeshëm, të dhënat tregojnë një efikasitet të zmadhuar dhe kohëzgjatje më të shkurtë
të procedurave gjyqësore.Vetëm në raste të rralla është gjykuar në mungesë të të
akuzuarit,sipas rregullës seancat janë realizuar në prezencë të të akuzuarit, d.m.th. ka
pasur mundësi që drejtpërdrejtë të marrë pjesë në mbrojtjen e tij.
Vërehet si tepër e zbutur politika e dënimit për kryerësit e veprave penale
korruptuese.Më shpesh dënimet sillen rreth minimumit të posaçëm ligjor që është në
mospërputhje me përpjekjet për mbrojtje më serioze të të mirave të cilat mbrohen me
këto vepra penale,njëkohësisht duke kërcnuar parandalimin e përgjithshëm dhe special
të dënimit.
Si motiv për kryerjen e veprave penale korruptuese është fitimi material,për atë
si kundërmotiv duhet të veprojë marrja e pronës së arritur në mënyrë
kundërligjore,përkatësisht konfiskimi,e në vecanti konfiskimit të zgjeruar.Vëzhguesit
vërtetuan zbatim jo të rëndësishëm të këtyre instrumenteve,në veçanti të konfiskimit të
zgjeruar.Në të ardhmen punët duhet të ndryshohen në kahje të përdorimit më të
shpeshtë të marrjes së fitimeve kundërligjore,posaçërisht përmes konfiskimit të
zgjeruar.
Raporti i Komisionit Europian për përparimin e Republikës së Maqedonisë në
vitin 2010 potencon se është arritur përparim në politikën antikorruptuese,por edhe se
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korrupsioni qëndron i shtrirë gjërësisht në shumë territore dhe vazhdon të jetë problem
serioz.4

2.1.Të dhëna të përgjithshmë për lëndët e vëzhguara
Numri i lëndëve të vëzhguara në gjykatat themelore

Gjatë vitit 2010 ekipi vëzhgues i Koalicionit kreu vëzhgim mbi procedurat penale
të 154 lëndëve për vepra penale korruptuese të cilat u procesuan në Republikën e
Maqedonisë.Lidhur me ndarjene tyre nëpër gjykatat themelore,mund të konkludohet
se përqindja më e madhe e lëndëve të vëzhguara bie në gjykatën Themelore në
Manastir,përkatësisht 33,12% apo një e treta e të gjithë lëndëve.Të kundërtën e kësaj e
shohim në gjykatën Themelore Tetovë me vetëm 1,3% apo 2 lëndë.Gjykatat tjera janë të
grupuara në dy tërësi,dhe atë,prej 11% deri 17% numërohen gjykatat në Shtip,Veles dhe
Shkup,dhe prej 7% përkatësisht gjykatat në Kavadar,Koçan dhe Strumicë.

Për cilën vepër penale udhëhiqet procedura
Gjatë hetimit u vëzhguan procedura gjyqësore në 154 lëndë ku për të vërejtur
është fakti se në disa lëndëështë udhëhequr sipas neneve të KP,dhe si rezultat i kësaj
me vëzhgimin janë përfshirë 175 vepra penale

4

The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2010 Progress Report ,Europiean Commission Brussels, 9
November 2010, fq.58
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Sa u përket veprave penale të vëzhguara mund të konstatohet se së më
shumëqëështë përfaqësuar vepra penale e nenit 353 nga KP-Keqpërdorim të pozitës
zyrtare dhe autorizim,dhe atë 75 nga gjithsej 175 vepra i përkasin
kësaj,përkatësisht,rreth 40%. Kjo vepër është lëndë në procedurënë afër 50% të lëndëve
të vëzhguara.Vendi i dytë i takon nenit 247 të KP-përkatësisht vepra mashtrim,për të
cilën udhëhiqet procedur në 58 lëndë.Në pjesën tjetër të lëndëve të vëzhguara hasim
në vepra tjera penale,por në sasi shumë më të vogël.Kështu vepra penale veprimtari
kriminelësh – neni 394 nga KP përfshihet në shtatë lëndë,vepra penale dëmtim ose
koncesion të kreditorëve – neni 257 nga KPështë prezente në pesë lëndë,nga katër herë
në lëndët hasen veprat marrje e mitës – neni 357 nga KP,falsifikim i dokumentacionit neni 378 nga KP dhe fshehje – neni 239 i KP.
Veprat penale fshehje e tatimit – neni 279 nga KP dhe pastrim parash dhe
rendimente tjera si vepra ndëshkuese – neni 273 i KP hasen nga tre herë në lëndët.
Nga dy herë në lëndët e vëzhguara i kemi veprat penale falimentim i rrejshëm –
neni 254 i KP,falsifikim i dokumentacionit zyrtar – neni 215 i KP dhe prodhim i
paautorizuar dhe lëshim në qarkullim i drogave narkotike,supstancave psikotrope dhe
prekursorë – neni 215 i KP dhe prodhim i palejuar – neni 276 i KP Vetëm nga një herë në
lëndët janë përfshirë veprat penale kamuflim të mallittë cilët janë lëndë të
kontrabandës dhe mashtrimit doganor – neni 278 b i KP nga ligji për akciza,shpërdorim
në detyrë – neni 354 i KP dhe mashtrim të blerësvë – neni 248 i KP.
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Sipërpërmendur vërehet se veprat penale keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe
autorizim dhe mashtrim dominojnë nëçdo aspekt,përkatësisht prej gjithsej 175 vepra
penale për të cilat është udhëhequr procedura ata përfshijnë 133 vepra apo nga gjithsej
154 lëndë të vëzhguara hasen në 133 lëndë,në rreth 85% të lëndëve.
Nëse bëhet krahasim me rezultatet e hetimeve5të vitit të kaluar do të
përfundohet se në krahasim me lëndët penale dominuese për të cilat udhëhiqen
procedurat gjendja është shumë identike,përkatësisht nga gjithsej 110 lëndë 68 si lëndë
e kanë pasur veprën penale keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim,përderisa 32
veprën penale mashrim.
Nga procedurat e vëzhguara më tepër vepra penale përmbahen në lëndët para
gjykatës Themelore Shkup I me 47 vepra penale.Edhepse në mënyrë kuantitative janë të
përafërta prap se prap në mënyrën kualitative mes këtyre dy gjyqeve ka dallime të
mëdha.Kështu,nëse krahasojmëveprat më të shpeshta penale do të përfundojmë se në
gjykatën Themelore Manastir vepra mashtrim përmbahet në 25 procedura,përderisa në
gjykatën Themelore Shkup I vepra mashtrim paraqitet në 3 procedura.Sa i përket veprës
keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim në gjykatën Themelore Manastir janë
udhëhequr 20 procedura,ndërsa në gjykatën Themelore Shkup I 18 procedura.Në
gjykatën Themelore Manastir vepra të mbetura penale për të cilat janë hetuar
procedura janë:dëmtim apo koncesion të kreditorëve (në katër lëndë),shpërdorim të
detyrës (një lëndë),dhe mashtrim të blerësvë (një lëndë).Për dallim të kësaj në gjykatën
Themelore Shkup i ekziston pamje mëe shumëllojshme të veprave penale për të cilat
është hetuar procedura,dhe atë (përvec mashtrimit dhe keqpërdorimit të pozitës zyrtare
dhe autorizimit):fshehja e tatimit (dy lëndë),marrje e mitës (katër lëndë),kamuflim të
mallit,të cilët janë lëndë e kontrabandës dhe mashtrimit doganor (një lëndë),neni 60 nga
ligji për akciza (një lëndë),falsifikimi i dokumentacionit (katër lëndë),pastrim parash dhe
rendimente tjera si vepra ndëshkuese(tre lëndë),ortakëri kriminelësh (shtatë
lëndë),prodhim i paautorizuar dhe lëshimi në qarkullim i drogave narkotike,supstancave
psikotrope dhe prekursorëve (dy lëndë) dhe prodhim i palejuar (dy lëndë).Sa për të bërë
krahasim duhet përmendur edhe një fakt ku në gjykatën Themelore Manastir është
kryer vëzhgim i 51 lëndëve për 51 vepra penale nga lëmia e korrupsionit,që d.m.th.se
secila procedurëështë udhëhequr për një vepër penale.Nga ana tjetër,në,në gjykatën
Themelorë Shkup I u vëzhguan 25 lëndë për 47 vepra penale,përkatësisht disa prej
lëndëve kanë përfshirë më tepër vepra penale korruptuese.
Në gjykatën themelore Veles janëvëzhguar procedura për 20 vepra penale,dhe
atë:keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim (dhjetë lëndë),mashtrim (tetë
lëndë),fshehje e tatimit (një lëndë) dhe falsifikim i dokumentacionit zyrtar (një
lëndë).Ngjajshëm është gjendja në gjykatën Themelore Shtip me procedura për 17 vepra
penale:keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim (nëntë lëndë),mashtrim (tre
5

Lëndë të vëzhgimit ishin 110 procedura (bëhet fjalë vetëm për nëntë lëndë penale),Efikasiteti Gjyqësor në
përballimin me korrupsionn në Republikën e Maqedonisë,Koalicioni “Të gjithë për gjykime të drejta”,Shkup
shkurt viti 2010 fq.9
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lëndë),fshehje (tre lëndë),falimentim i rrejshëm (një lëndë) dhe dëmtim apo koncesim të
kreditorëve (një lëndë).
Në gjykatën Themelore Strumicë vëzhgimi përfshin procedura për 15 vepra
penale,dhe atë:keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim (gjashtë lëndë),mashtrim
(tetë lëndë) dhe falimentim i rrejshëm (një lëndë).Strukturë të ngjajshme gjejmë në
procedurat e vëzhguara në gjykatën Themelore Koçan,respektivisht keqpërdorim të
pozitës zyrtare dhe autorizim (dhjetë lëndë),mashtrim (një lëndë) dhe fshehje ( një
lëndë).Vëzhgimi në gjykatën Themelore Kavadar është lidhur me procedura për 11 vepra
penale:keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim (një lëndë),mashtrim (nëntë lëndë)
falsifikim i dokumentacionit zyrtar (një lëndë).Më në fund ,vëzhgimi në gjykatën
Themelore Tetovë ka të bëjë me dy vepra penale:keqpërdorim të pozitës zyrtare,
autorizim (një lëndë)dhe mashtrim (një lëndë).Nëse të dhënat për një numër të lëndëve
dhe të veprave penale i shtrojmë në nivel të territoreve të apelit atëherë mund të
konstatojmë se në territorin më të madh të apelit,atë të Shkupit u vëzhguan 56 lëndë
me 78 vepra penale (në gjykatat Themelore në Shkup,Veles dhe Kavadar).Në territorin e
apelit në Manastir është kryer vëzhgim i 51 lëndëve me 51 vepra penale(të gjitha në
gjykatën Themelore të Manastirit),territori i apelit të Shtipit është në nivelin e të
lartpërmendurave me gjithsej 45 lëndë të vëzhguara (gjykatat Themelore Shtip,Strumicë
dhe Koçan),përderisa në gjykatën e apelit të Gostivarit janë të vëzhguara më pak lëndë-2
(në gjykatën Themelore Tetovë).
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Nga gjithsej 24 vepra penale të përfshira me definicionin e korrupsionit të
përmbajtur në kuadër të projektit “Vlerësim i nevojës për zhvillim të programit për
vëzhgim të procedurave gjyqësore që kanë të bëjnë me korrupsionin në Republikën e
Maqedonisë”me vëzhgimin e vitit 2010 përfshihen lëndëme 17 vepra korruptuese
penale.Gjatë kësaj konstatohet dominimi apsolut i dy veprave penale korruptuesekeqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim dhe mashtrim.Veçmëështë e njohur se nga
gjithsej 175 vepra penale për të cilat është udhëhequr procedura ata përfshijnë 133
vepra apo nga gjithsej 154 lëndë të vëzhguara hasen në 133 lëndë.Kjo gjendje na
detyron të përfundojmë se veprat tjera korruptuese penale (që përmbahen në
hetim)shumë rrallë kryhen në realitet apo aftësitë operuese të organeve të përndjekjes
mundësojnë ballafaqim efikas vetëm me dy veprat e përmendura penale korruptuese –
keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim e mashtrim.
2.2.Karakteristikat e kryerësve të veprave penale nga lëmia e korrupsionit
Persona të akuzuar sipas veprave penale
Me hetimin janë vëzhguar 154 lëndë me vepra penale korruptuese ku nërolin e
të akuzuarit paraqiten 468 persona.Për tutheksuar është fakti se në 90 lëndë si i akuzuar
paraqitet një person,në 38 lëndë në rolin e të akuzuarit paraqiten dy persona ,në
vazhdim ashtu siç rritet numri i personave të akuzuar ashtu edhe ulet numri i
lëndëve,me fjalë tjera lënda më e madhe përbëhet prej 36 personave të akuzuar. Kjo
sjell deri te përfundimi se veprat penale korruptuese kryesisht janë të pavarura apo si
pjesëmarrje e dy subjekteve në kryerjen e veprës,me qëllim që të ruhet konspirimi si
dhe të vazhdohet me aktivitetet e mëtutjeshme kriminele.
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Numri i personave të akuzuar sipas veprës penale
Numri i personave të akuzuar në lëndët e përfshira në hetimështë 468,por duhet
të kemi parasyshfaktin se disa persona janë të akuzuar për dy apo më tepër vepra
penale.Kështu,për dy veprat më të shpeshtuara,përkatësisht për veprën penale
keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim janë të akuzuar 281 persona ,përderisa për
veprën mashtrim janë të akuzuar 104 persona.141 persona janë të akuzuar për veprën
penale ortakëri kriminelësh qëështë krejtësisht logjike nisur nga karakteri i tij dhe qenies
ligjore.Si vepra penale që përfshijnë numër të konsiderueshëm do të kishim përmendur
veprën marrje e mitës – 75 persona të akuzuar,vepra falsifikim i dokumentacionit – 58 të
akuzuar,pastrim parash dhe rendimente tjera ndëshkuese – 18 të akuzuar.Shkurtimisht
numri i të akuzuarve është 468 por duke u nisur nga fakti se disa prej tyre janë të
akuzuar për dy ose më tepër vepra del që numri i të akuzuarve është 771 persona.Kjo
gjendje është si rezultat i ekzistimit tëpërputhjes së rastit gjatë kryerjes së veprës,pa
marrë parasysh nëseështë ideal apo real,gjë që edhe më tepër e zmadhon materialin
ndëshkues për gjykim.
Karakteristikat që e përcaktojnë profilin e kryerësve të veprave penale nga lëmia
e korrupsionit, hetimii përfshin pytjet për moshën, vendbanimin, nacionalitetin,
shtetësinë, arsimimin e tyre dhe gjykimin e mëparshëm.
Vendbanimi i të akuzuarve

Sipas vendbanimeve ë,kryerësit e veprave korruptuese penale më shpesh i
gjejmë në mjediset qytetare.Me fjalë të tjera ,sipas informatave me të cilat disponon
Koalicioni me përqindje më të lartë theksohet Shkupi (26%),Manastiri (19%),Strumica
(6%),Kavadari,Koçani dhe Shtipi (secili me 4%).Rreth 14% të personave të akuzuar janë
me prejardhje nga mjediset rurale,përderisa elementi ndërkombëtar është i
parëndësishëm (0,3%).
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Mosha e të akuzuarve

Sa i përket çështjes së moshës,edhe pse janë të përfaqësuara të gjitha
grupmoshat ,përsëri në përqindje më të madhe si kryerës të veprave korruptuese
paraqiten persona të grupmoshës prej 46 deri 55 vjet (24% apo 110 persona)dhe prej 36
deri 45 vjet (20% ose 92 persona).Pjesmarrje më të vogël kanë grupet prej 18 deri 25
vjet (2% ose 10 persona) dhe grupi mbi 66 vjet (1% ose 5 persona).Duhet të theksohet se
për 31 % (143 persona) prej të akuzuarve nuk janë siguruar të dhëna për moshën.
Nacionaliteti i të akuzuarve

Sipas informatave me të cilat disponon Koalicioni pjesa më e madhe e të
akuzuarve për vepra korruptuese nga nacionaliteti janë maqedonas (71%),për tu
përmendur janë edhe personat me përkatësi shqiptare (14%).Nacionalitetet tjera janë
rreth 3%,me ç’rast duhet pasur parasysh faktin se për 12% të të akuzuarve nuk ka të
dhëna për përkatësinë kombëtare.
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Shtetësia e të akuzuarve

Hetimi tregon se numri më i madh i të akuzuarve janë shtetas të Republikës së
Maqedonisë (87,18%),elementi i huaj është i pakët (0,43%),ndërsa për një numër të
caktuar të të akuzuarve nuk janë siguruar të dhëna për shtetësinë e tyre (12,39%).
Arsimimi i të akuzuarve

Nga pikëpamja e strukturës arsimore hetimi tregoi se kryerës më të shpeshtë të
veprave korruptuese janë personat me arsim të lartë dhe të mesëm (kanë përqindje të
njëjtë – 27%),një pjesë e vogël janë me shkollë fillore (6%).Megjithatë për 40%prej të
akuzuarve nuk ka të dhëna për arsimimin e tyre.
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Gjykueshmëria e mëparshme e të akuzuarve

Sipas informatave me të cilat disponon Koalicioni recidivizmi nuk zë vend të
rëndësishëm në popullsinë e marrë në pyetje.Pikërisht 9% prej të akuzuarve sërish bijnë
ndesh me ligjin përderisa për 46%prej të akuzuarve ndodh për të parën herë.Prapseprap
për 45% të të akuzuarve nuk ka të dhëna për gjykueshmërinë e mëparshme.
2.3.Procedurë hetuese paraprake
Para se të fillojë procedura formale është e nevojshme që të ndërmerren një
varg i veprimeve për të vërtetuar kryerjen e krimit,kryerësit të tij,dhe më e
rëndësishmja,grumbullimi i provave materiale.Aktivitetet të cilat ndërmerren nga
organet kompetente para ngritjes së procedurës formale ndërtojnë procedurën hetuese
paraprakisht.Kryesisht,është një procedurë drejtuese dhe kriminalistike,që ka për qëllim
krijimin e kushteve për fillim te procedurës penale.
Bartës të aktiviteteve në procedurën hetuese paraprake janë organet për punë
të brendshme dhe prokurori publik,ndërsa me përjashtim edhe gjykatësi
hetues.Sidoqoftë,rolin kryesor në proceduraën paraprake hetuese e ka prokurori
publik,pikërisht ai e koordinon punën e organeve tjera,u jep urdhëra,i dorëzojnë
raporte,dhe në fund ai vendos a do të parashtrojë kërkesë për të realizuar
hetimin,gjegjësisht për fillimin formal të procedurës penale.
Periudha kohore prej momentit të kryerjes së veprimeve të para deri në
momentine zbulimit
Efikasiteti në luftën kundër kriminalitetit nënkupton zbulim të shpejtë të
veprave të kryera penale,dokumentimi i tyre dhe realizimi i veprave penale me sjelljen e
aktgjykimit.Veprat penale korruptuese karakterizohen me shkallë më të lartëtë
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diskrecionit dhe fshehjes meqë më rëndë zbulohen dhe kanë numër tejet të lartë.Kjo
mund të përfundohet nga të dhënat e nxjerra nga vëzhgimi i kryer..Pikërisht në 51% prej
lëndëve vepra penale është zbuluar në periudhë prej një viti pasi është kryer,përderisa
në 49% ajo është kryer në periudhë më të gjatë se një vit.

Periudha prej momentit të kryerjes së veprës e deri në zbulimin e sajë
Këto të dhëna nuk janëaspak inkurajuese dhe paraqesin indikator se organet
përzbulim të krimit,në veçanti për veprat penale korruptuese,duhet të bëjnë
përpjekjeplotësuese për përballim më të shpejtë dhe më efikas me këtë formë të
sjelljeskriminele.
Parashtrim i kallëzimit penal
Që të mund të inicojë ngritje të procedurës penale,paditësi i autorizuar është e
nevojshme që të posedojë njohuri se është kryer vepër penale.
Ekzistojnë disa baza apo burime që e inicojnëaktivitetin e prokurorit publik,si
paditës i autorizuar për veprat penale për të cilat ndiqet sipas detyrës zyrtare për fillim
të procedurës penale,ato janë:kallëzimi penal,vërejtjë e drejtpërdrejtë e prokurorit
publik,votë dhe vërtetësi.
Gjatë monitoringut vëzhguesit u interesuan për kallëzimin penal,si shkas,edhe
për subjektin i cili e parashtron.Nga të dhënat konstatohet pozita dominuese e MPB
gjatë parashtrimit të kallëzimeve penale (62%),që del nga shtrirja e saj
operative,obligimet specifike të punës,si dhe numri më i madh i të punësuarve në
të,para se gjithash nëvende operative.
Prokurori publik është organ i autorizuar shtetërorpër persekutim të kryerësve
të veprave penale,i cili në pajtim me LPP ka për detyrë të ndërmarë masa për zbulim të
veprave penale dhe kryerësve dhe ta kahëzojë procedurën parapenale.Edhepse ka
pozitë të fortë penale prapseprap PTHP e ka inicuar procedurën vetëm në 14% të
lëndëve,prej ku nxirret përfundimi se zbulimi dhe inicimi kryesisht rrjedhin nga
MPB,qytetarë si dhe persona e organe tjera.
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Në të ardhmen, me prurjen e hetimit akuzues,sigurisht punët do të
përmirësohen,përkatësisht PTHP do të jetë forca lëvizëse në këtë stadium,e mbështetur
në trupa tjerë,në veçanti policia e judikaturës si dhe kuadri që duhet ta forcojë PTHP.

2.4. Hetim
A është realizuar hetim

Hetimi apo procedura e mëparshme është stadiumi i parë i procedurës së
rregullt penale,qëllimi i saj është mbledhja e provave dhe të dhënave për sjelljen e
vendimit se a ekziston bazë për ngritje të aktakuzës apo nuk ka bazë të tillë,kështu që
procedura duhet të ndërpritet.Vendimi për ngritje të aktakuzës apo ndërprerje të
procedurës vendoset nga paditësi i autorizuar,duke u mbështetur në bindjen e tij të
cilën e bazon mbi provat e mbledhura dhe të dhënat.Me fjalë tjera,në të organet e
autorizuara shtetërore ndërmarrin veprime procesuale në drejtim të vërtetimit për
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ekzistim të veprës ndëshkuese,gjetje të kryerësit të saj dhe zbulim të provave të
nevojshme6.
Sipas informatave me të cilat disponon Koalicioni hetimi është realizuar në 83%
të lëndëve,përderisa në 17% të lëndëve nuk ka pasur hetim.
Sa kohë ka zgjatur procedura
Kohëzgjatja e procedurës nuk është e kufizuar me kohë,përkatësisht ajo
realizohet deri atëherë kur ekzistojnë prezumime materiale-juridike dhe procesualejuridikepër udhëheqjen e saj dhe derisa të plotësohet qëllimi i saj.Megjithatë,nëse
hetimi nuk përfundon në afat prej 90 ditëve,gjykatësi hetues është i detyruar që ta
njohtojë kryetarin e gjykatës për arsyet për të cilat hetimi nuk ka përfunduar,me ç’rast
kryetari i gjykatës,sipas nevojës,do të ndërmarrë masa për përfundim të hetimit (neni
178LVP).

Kohëzgjatja e hetimit
Nga të dhënat me të cilat disponon Koalicioni del se në numrin më të madh të
lëndëve hetimi ka zgjatur mbi tre muaj, që mund të kuptohet në një masë të caktuar
sepse kemi lëndë me numër më të madh të personave të akuzuar me ç’rast duhet të
ndërmerren më tepër veprime hetuese.Por shumë vështirë mund të pranohet fakti se
për 4 lëndë hetimi ka zgjatur deri më 36 muaj,ndërsa për një lëndë madje edhe 57
muaj.Pikërisht,hetimi paraqet stadiumin e parë në procedurën e rregullt por ajo nuk do
6

Në Gazetën zyrtare të R.së Maqedonisë nr.150/ prej vitit 2010 është shpallur Ligji i ri për procedurë
penale.Në të si njëra nga risitë më të rëndësishme është sjellja e hetimit akuzues me të cilën zëvendësohet
hetimi aktuel gjyqësor (në kompetencë të gjyqtarit hetues).Hetimit gjyqësor i ishin vënë një numër i madh i
vërejtjeve,gjegjësisht ,se gjykatësi hetues nuk tregon energji për zbulim të fakteve të reja por aktiviteti i tij
përbëhet në përsëritje dhe regjistrim në formën e procesit për tërë atë që është e zbuluar nga organet e
punëve të brendshme.Në atë mënyrë procedura tejtet zvarritet ,me çrast shkelet neni 6 nga KEDNJ.Ligji i ri
do të fillojë të zbatohet pas kalimit të dy viteve nga dita e hyrjes në fuqi.

21

të thotë se me çdo kusht duhet të përpiqemi në të qëtë sigurojmë tërë materialin e
provave,me fjalë tëtjera,në provë tjetër mund të arrihet edhe në fazat tjera të
procedurës.

2.5.Masat e veçanta hetuese
Dhënia e urdhërit për ndërmarrje të masave të veçanta hetuese
Qëllimi themelor që tentohet të arrihet gjatë urdhërit për masat e veçanta
hetuese është sigurimi i të dhënave dhe provave të nevojshme për udhëheqje të
sukseshme të procedurës ndëshkuese të cilat nuk mund të mblidhen në mënyrë tjetër
apo mbledhja e tyre do të lidhet për shpenzime më të mëdha,për vepra ndëshkuese për
të cilat është i shkruar dënimi me burg prej më së paku katër vjet dhe për vepra
ndëshkuese për të cilat ekziston dyshim i themeluar se janë kryer nga ana e grupës së
organizuar,bandës apo ndonjë ortakëri kriminelësh.Bëhet fjalë për tetë masa ,secila prej
tyre me karakter dhe qëllim të posaçëm,që do të mundësojnë mbledhje të provave
materialenë ato lëndë ku metodat e zakonshme kriminalistike nuk do të jenë të
suksesshme.
Një nga masat më të theksuara është përcjellje të komunikimeve të rregulluara
me ligj të posaçëm.Në nenin 8 të Ligjit për përcjellje të komunikimeve7numërohen
numër më i madh i veprave korruptuese penalepër të cilat mund të përdoret kjo masë
(marrje e mitës nga neni 357,dhënie e mitës nga neni 358,ndërmjetësim kunërligjor nga
neni 359 pastrim parash dhe rendimente tjera si vepra ndëshkuese nga neni
273,keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim nga neni 353,vjedhje në detyrë nga
neni 354mashtrim në detyrë,nga neni 355,shërbim në detyrë nga neni 356 KP).
Gjatë monitoringut vëzhguesit u interesuan për zbatimin e masave të posaçme hetuese
në lëndët vëzhguese,dhe nëse të njëjtat janë zbatuara apo jo , dhe nëse përgjigja është
pozitive,cilat masa janë zbatuar.

7
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Zbatimi i masave të posaçme hetuese
Është e vërtetuar se nga gjithsej 154 lëndë masat e posaçme hetuese janë të
radhitura në10 lëndë,për 14 lëndë nuk ka të dhëna se a janë zbatuar masat e posaçme
hetuese.

Përveç faktit se ligjdhënësi rregullon me ligj tetë masa, në lëndët e vëzhguara
nuk kemi shumëllojshmëri ,më shpesh përdoren disa prej tyre,tjerat nuk zbatohen.8Më
tepër përdoret masa e vëzhgimit të fshehtë,përcjellje në 6 lëndë prej gjithsej 10,pastaj
masa e përcjelljes së komunikimeve në 2 lëndë dhe masa shfrytëzim i personave me
identitet të fshehur në dy lëndë.
Është interesant fakti se pjesa dërmuese e masave janë zbatuar në lëndë që
udhëhiqen pranë gjykatës Themelore Shkup I.

8

Me LPP janë rregulluar 12 masa të posaçme hetuese,neni 252,
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Vetëm njëra masë (vëzhgim i fshehtë,përcjellje)është e zbatuar në lëndën e cila
është udhëhequr në gjykatën Themelore Veles,tjerat janë zbatuar në lëndët në gjykatën
Themelore Shkup I.Sa për rikujtim para gjykatës Themelore Shkup I janë vëzhguar 25 nga
gjithsej 154 lëndë për 47 vepra penale,me shumëllojshmëri të theksuar,gati për secilën
vepër korruptuese kemi lëndë para gjykatave në Shkup.Në lëndët para gjashtë gjykatave
tjera,të përfshira në hetim,nuk janë zbatuar masa të posaçme hetuese.

2.6. Aktakuzë dhe kundërshtim i aktakuzës
Akuzimi është veprim i njëanshëm procesor me shprehje të fuqishme të parimit
akuzativ,sepse ngritja e akuzës krejtësisht varet nga aktiviteti i paditësit të
autorizuar.Akuzimi ka dy kuptime,kuptimi i parë përbëhet në rrethin ku ajo shërben si
prezumim procesor për rrjedhën e mëtutjeshme të procedurës ndëshkuese,respektivisht
shërben si prezumim për caktim dhe mbajtje të diskutimit kryesorë.Kuptimi i dytë i
akuzimit përbëhet nga fakti se me të caktohet lënda dhe vëllimi i debatit
kryesor,respektivisht në debatin kryesor do të diskutohet vetëm për atë vepër
ndëshkuese e cila përmbahet në akuzimin,dhe vetëm kundër atij personi që përmbahet
në të.
Sa kohë ka kaluar nga parashtrimi i aktakuzës e deri në caktimin e seancës
së parë
Kryetari i këshillit e cakton diskutimin kryesor më së voni në afat prej 30 ditëve
prej ditës së pranimit të aktakuzës në gjykatë,e nëse nga ana e kryetarit të këshillit është
vënë kërkesë për kontrollim të aktakuzës,në pajtim me n.291 LPP,duke pasur parasysh
vendimin e këshillit,debati kryesor mund të përcaktohet.Nëse në atë afat nuk caktohet
debati kryesor,kryetari i gjykatës,sipas nevojës do të ndërmarrë masa për caktimin e
debatit kryesor (n.295 fq.2 LPP).
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Të dhënat e ekipit vëzhgues tregojnë se vetëm në 4% të lëndëve është ruajtur
afati ligjor Numri më i madh i lëndëve janë në grupën prej 91 ditë deri më 180 ditë
(38%),si ekstreme paraqitet njësia e fundit matëse-mbi 361 ditë (9%).Kjo gjendje është
brengosëse,duke marrë parasysh faktin se edhe kjo pjesë e procedurës merret parasysh
gjatë vlerësimit të gjykimit në afat të arsyeshëm,e me të edhe respektimi i nenit 6
paragrafi 1 nga KEDNJ.
Parashtrim të kundërshtimit të aktakuzës nga ana e tëakuzuarit kontrollim
të akuzës
Akuzimi është akt i njëanshëm procesor që e përmban mendimin dhe
propozimin e njërës prej palëve në proces,apo paditësit.Megjithatë,akuzimi dhe nxjerrja
e qytetarëve para gjykatës mund të ketë pasoja negative mbi të drejtat e tyre,liritë dhe
intereset.Për këtë shkak,është e nevojshme që paraprakisht të merret në pyetje baza
dhe ligjshmëria e akuzës,me qëllim që të pengohet nxjerrja e pabazë e qytetarëve para
gjykatës.
Marrja paraprake në pyetje apo kontrolli i akuzës paraqitet në mënyrat siç
vijon:sipas detyrës zyrtare,sipas iniciativës së të akuzuarit,e vënë në kundërshtim kundër
aktakuzës si dhe marrjes në pyetje të aktakuzës dhe pa kundërshtim ,sipas kërkesës së
kryetarit të këshillit të gjykatës vendimtare (n.291 LPP).

Të dhënat të cilat dalin nga hetimi tregojnë se nga gjithsej 154 lëndë
kundërshtim kundër aktakuzës është parashtruar në 36 lëndë,respektivisht në 23% të
lëndëve,ku të gjitha kundërshtimet ishin të refuzuara.
Praktika tregon se vetëm në raste të rralla këto kundërshtime ishin të
vlefshme.Kështu me vëzhgimin e vitit 2009 janë regjistruar 18 kundërshtime dhe të
gjitha ishin të refuzuara.Rezultate të ngjajshme prezentoi edhe hetimi në vitin
2008,respektivisht për 75 kundërshtime të parashtruara vetëm dy janë të pranuara.Për
tu vërejtur është fakti se në monitoringun e vitit 2010 për 30 lëndë nuk ka të dhëna se a
është parashtruar kundërshtim kundër aktakuzës.
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2.7.Masa për sigurim të prezencës gjatë procedurës penale
Realizimi i procedurës penale imponon praninë e personave të caktuar (të
akuzuarin,dëshmitarët,ekspertët) gjatë ndërmarrjes së veprimeve të procesit.Prania e
kategorive të lartpërmendura gjatë ndërmarrjes së veprimeve të caktuara në
procedurën ndëshkuese sigurohet përmes vërtetësisë së obligimit ligjor që këto persona
ti përgjigjen ftesës gjyqësore.Nëse personat e ftuar vullnetarisht nuk i përgjigjen ftesës
atëherë prezenca e tyre sigurohet me përdorim të masave të shtrëngimit.
Përveç se janë të dedikuara për njerëz në role të ndryshme prap se prap figura
kryesore është i akuzuari.Kështu,nëLVPparashihen më tepër masa për sigurim të
prezencës së të akuzuarit dhe për udhëheqje të sukseshme të procedurës,ka mundësi
që organi i cili vepron ta zgjedhë atë masë e cila është më e përshtatshme në rastin
konkret,gjatë së cilës duhet mbajtur llogari që mos të zbatohet masë më e rëndë nëse
qëllimi i njëjtë mund të arrihet me zbatim të masës më të butë.Masa më e lehtë është
ftesa,pastaj vijon shpierja ,premtimi i të akuzuarit se nuk do ta braktis vendqëndrimin
përkatësisht vendbanimin,masat parandaluese në të cilat numërohen ndalimi për
braktisje të vendbanimit,përkatësisht vendqëndrimit,obligimi i të akuzuarit të paraqitet
përkohësisht te personi i caktuar zyrtarapo në organin kompetent shtetëror, marrje e
përkohshme e dokumentacionit rrugor apo tjetër dokumentacion për kalim të kufirit
shtetëror,respektivisht për ndalim të dhënies së saj,marrje e përkohshme e lejës për
vozitje,respektivisht ndalim për dhënien e saj,garanci,paraburgim shtëpiak dhe
paraburgim.
Përdorim i masave me të cilat sigurohet prezenca e të akuzuarit
Sipas informatave me të cilat disponon Koalicioni në numrin më të madh të
lëndëve janë përdorur masa për sigurim të prezencës së të akuzuarit,pikërisht prej 154
lëndëve të përfshira në vëzhgim në 118 lëndë nuk është përdorur masa e
sigurimit.Duhet të kihet parasysh fakti se për 16 lëndë nuk ka të dhëna rreth përdorimit
të masës së sigurimit.
Bazuar më lartë del se masat për sigurim janë shqiptuar në 20 lëndët tjera,gjatë
kësaj në disa prej lëndëve janë shqiptuar më tepër masa nga lloj i njëjtë apo i
ndryshëm.Nga të dhënat vërehet dominim i masës së paraburgimit,përderisa në vendin
e dytë janë masat paraburgim shtëpiak dhe premtim ku secila ka përdorim në 10
lëndë,ndërsa masat tjera janë më dobët të përdorura si:marrje e dokumentacionit
rrugor – 6 lëndë,garanci – 5 lëndë,përderisa masat ndalim të braktisjes së vendbanimit
dhe paraqitjes te personi zyrtar në 3 lëndë.

26

Përdorimi i masës së paraburgimit
Paraburgimi është masa më e vështirë e përforcimit të procesit dhe për këtë
mund të përdoret vetëm kur intereset e procedurës penale nuk mund të mbrohen me
ndonjë masë tjetër më të butë.9

Në pajtim me nenin 199 nga LVP,nëse ekziston dyshim i bazuar se person i
caktuar ka kryer vepër penale,paraburgimi për atë person mund të caktohet nëse ai
fshehet,nëse nuk mund të vërtetohet identiteti i tij ose nëse ekzistojnë rrethana tjera që
9

Matovski Nikolla,E drejta ndëshkuese e procesit,Fakulteti” Juridik Justiniani I” Shkup 2003, fq.357
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tregojnë në rrezik se ai mund të ik,nëse ekziston frikë e bazuar se ai mund ti fshijë
gjurmët e veprës penale apo nëse në veçanti rrethanat tregojnë se do ta pengojë
hetimin me ndikim ndaj dëshmitarëve,bashkvepruesvedhe nëse rrethana të veçanta e
arsyetojnë frikën se ai do ta përsërisë veprën penale apo do ta përfundojë veprën e
tentuar penaleapo do të bëjë vepër penale me të cilën kërcnohet.
Përmbajtja e masës së paraburgimit përbëhet nga heqja e lirisë personale së të
akuzuarit me mbylljen e tij në lokale të caktuara,të cilët kanë për qëllim themelor të
sigurojnë prezencë të akuzuarit gjatë procedurës penale,por edhe të pengohet që ai
tëndikojë ndaj procesit të dëshmimit.10
Masa e paraburgimit mund të caktohet vetëm nën kushte dhe dhe në raste të
caktuara me ligj,me çrast çdoherë duhet mbajtur llogari për racionalitetin gjatë veprimit
në atë kuptim që zgjatja e paraburgimit të jetë e reduktuar për kohë sa më të
shkurtë.Përskaj kësaj,të gjitha organet që marrin pjesë në procedurën penale janë të
obliguar të veprojnë me urgjencë të shpejtë nëse i kauzuari është në paraburgim,me
ç’rast duhet të kihet kujdes,që kur të përfundojnë arsyet për paraburgim,e njëjta të
ndërpritet.
Sipas të dhënave të monitoringut masa e paraburgimit është e shqiptuar në 20
lëndë.Nëse merret parasysh fakti se janë vëzhguar 154 procedura penale ndoshta do të
mund të nxirret përfundimi se përdorimi i saj nuk përfshin përpjestime të mëdhaja,por
kur theksojmë se prej 468 personave të akuzuar masa e paraburgimit është shqiptuar
për 218 persona,atëherë pamja është e ndryshme.

Në krahasim me vitin e kaluar këtë vit te lëndët e vëzhguara (154),paraburgimi
ishte i shqiptuar për një numër më të madh të personave të akuzuar,respektivisht 218 të
akuzuar nga gjithsej 468.Vitin e kaluar u vëzhguan 110 lëndë me 256 të akuzuar ku masa
e paraburgimit u është shqiptuar 58 të akuzuarve.Vitin e kaluar prej 110 lëndë
karakterin “paraburgues” e kanë pasur 10 përderisa këtë vit nga gjithsej 154 lëndë
karakterin e këtillë e kanë pasur 20 lëndë.Prej këtu mund të përfundohet se në vitin
2010 në lëndët e vëzhguara korruptuese masa e paraburgimit ka qenë më shpesh e
shqiptuar.
10

Stevanoviç Çedomir,E drejta ndëshkuese e procesit SFRJ,administrata abshkëkëhore,Beograd viti 1982
fq.282

28

Nëse shikojmë e veprat penale për të cilat është shqiptuar paraburgimi do të
vërehet dominimi i veprës keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe autorizim duke përfshirë
50% të lëndëve.Veprat tjera për të cilat është shqiptuar masa më e rëndë për sigurim
tëprezencës së të akuzuarit janë ortakëri kriminelësh – 3 lëndë,mashtrim,prodhim i
paautorizuar dhe lëshim në qarkullim i drogave narkotike,supstanca psikotrope dhe
prekursorë,prodhim i palejuar – nga dy lëndë dhe pastrim parash dhe rendimente tjera
si vepra penale – nga një lëndë.
Për tu vërejtur është edhe fakti se të gjitha 20 lëndët për të cilat është shqiptuar
masa e paraburgimit udhëhiqen në gjykatën Themelore Shkup I.Sa për të rikujtuar para
kësaj gjykate janë vëzhguar gjithsej 25 lëndë.Nga gjykatat tjera asnjëra prej tyre nuk ka
shqiptuar masë baraburgimi.

Lëndët me masë paraburgimi kanë karakter të urgjencës dhe të prioritetit sepse
për arsye të dyshimit të bazuar në masë të madhe preket në liritë dhe të drejtat e të
akuzuarit,i hiqet liria dhe i duron të gjitha deprivacionet,e në të njëjtën kohë në fuqi
është prezumpcioni i pafajsisë.
LPPparasheh afate të precizuara për gjatësinë e paraburgimit,kështu që zgjatja e
përgjithshme e hetimit nuk mund të jetë më e gjatë se 180 ditë,ndërsa pas ngritjes së
akuzës paraburgimi mund të zgjasë më së tepërmi një vit për vepra për të cilat mund të
shqiptohet dënimi me burg deri më 15 vjet,respektivisht deri më 2 vjet për vepra për të
cilat mund të shqiptohet dënimi me burg të përjetshëm (neni 207 LVP).
Në lëndët e vëzhguara vërehen periudha të ndryshme të zgjatjes së
paraburgimit.Kohëzgjatje më e madhe e një lënde është vërejtur në procedurë të ngritur
kundër një të akuzuari për vepër penale keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe
autorizim,dhe atë gjithsej 455 ditë,më tutje i akuzuar për vepër penale pastrim pasrash
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dhe rendimente tjera si vepra penale që ka kaluar në paraburgim 180 ditë.Për personat
tjerë të akuzuar zgjatja e paraburgimit është në interval prej 12 ditë deri 147 ditë.

Sipas informatave me të cilat disponon Koalicioni, ndikimi lidhur me provat dhe
rreziku i arratisjes janë shkaqet kryesore për shqiptim të masës së paraburgimit,në
mënyrë individuale apo në kombinim,dhe paraqiten si arsye për masën.Prapseprap për
tu është fakti se për 70% të lëndëve me paraburgim nuk ka të dhëna,respektivisht nuk
është paraqitur se për cilën arsye është caktuar masa e paraburgimit,që nga ana e saj ka
ndikim të madh mbi përpikshmërinë e përfundimit rreth kësaj çështje.

2.8.Seanca kryesore
Seanaca kryesor është stadiumi qëndror në procedurën penale.Ajo ka kuptim
thelbësor dhe zë vend qëndror sepse të gjitha stadiumet tjera të procedurës ndëshkuse
janë në funksion të saj,respektivisht me realizimin e qëllimit të debatit kryesor. Kështu,
procedura paraprake dhe akuzimi kanë për qëllim të sigurojnë mbajtje të pandërprerë të
debatit kryesor,përderisa faza e barërave juridike ka për qëllim që të kontrollojë
përpikshmërinë e vendimit të sjellur në debatin kryesor.Sipas kësaj,diskutimi kryesor
është stadium i procedurës penale në të cilin, mbi bazë të parimevetë opinionit,
kontradikshmërisë, gojshmërisë dhe të qenët i drejtpërdrejtë, para gjykatës kompetente
argumentohet për akuzën e paditësit të autorizuar dhe sillet aktgjykim11.
Njëra nga karakteristikat themelore të procedurës penale është forma
procesore,më saktë për të pasur vlefshmëri juridike është e nevojshme që veprat
procesore të ndërmerren në mënyrë dhe formë të paraparë me ligj.Në këtë drejtim
ekzistojnë rregulla të precizuara për vendin dhe rolin e palëve në diskutimin
kryesor,kështu që në pajtim me n.329 LPP,palët dhe të gjithë të pranishmit në gjykatë e
presin këshillin duke qëndruar në këmbë e më pastaj palët ulen kundrejt kryetarit të
11
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këshillit dhe atë nga ana e tij e majtë i akuzuari dhe avokati i tij mbrojtës,e nga ana e tij e
djathtë paditësi i autorizuar,i dëmtuari dhe ndihmësi i tij.I akuzuari,dëshmitarët dhe
ekspertët dëgjohen në vend të caktuar nga ana e djathtë e kryetarit të këshillit të kthyer
drejt prokurorit dhe të akuzuarit.
A është në pajtim me n.329 të LPP12 rradhitja e pjesmarrësve në procedurë

Nga ana e vëzhguesve është kryer monitoring në aspekt të rradhitjes së
pjesmarrësve në procedurë.Nga të dhënat përfundohet se në pjesën më të madhe
respektohet dispozita ligjore,respektivisht në 87% të seancave të vëzhguara rradhitja
është në pajtim me ligjin.Në 13% të seancave të vëzhguara rradhitja nuk është ligjore që
nuk është për të mospërfillur sepse në çdo seancë të 9 ose të 10 nuk është respektuar ky
obligim formal i gjykatës.
Përbërja e këshillit gjyqësor
Kompetencat reale të gjykatës paraqesin të drejtëne normës së paraparë me
ligjdhe detyrë e gjykatës në procedurën penale është të ndërmarrë veprime të caktuara
procesore dhe të gjykojë një vepër penale,marrë parasysh natyrën e veprës.Në pajtim
me nenin 22 të LPP, gjykatësi së individ,në shkallë të parë vepron dhe vendos vetëm për
ato vepra penale për të cilat si dënim kryesor është paraparë dënim në të holla ose
dënim me burg deri më 3 vjet.13Këshilli i përbërë prej dy gjykatësve dhe dy gjykatësve të
jurisë gjykon për vepra penale për të cilët është paraparë dënim me burg në kohëzgjatje
prej 15 viteve apo dënim me burg të përjetshëm,përderisa në këshill të përbërë prej një
gjykatësi dhe dy gjykatësve të jurisë për vepra penale për të cilat është urdhëruar dënim
më i butë.
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë cakton se në gjykim marrin pjesë edhe
gjykatës juristë kur ajo është e paraparë me ligj (n.103 fq.3 KRM).

12

Ligji për procedurë penale (tekst i veçuar),Gazeta z. E Republikës së Maqedonisënr.15/5
Me LPP e ri n.25 gjykatësi individualisht gjykon për vepra penale për të cilat si dënim kryesor është
urdhëruar dënim në të holla dhe dënim me burg deri më 5 vjet.
13
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Nisur nga të dhënat e fituara nga nga vëzhgimi mund të konstatohet se më
shumë se tre të katërtat e lëndëve janë udhëhequr para këshillit gjykues i përbërë prej
një gjykatësi profesional dhe dy gjykatësve të jurisë.12% të lëndëve janë udhëhequr
para këshillit të përbërë nga një gjykatës profesional dhe dhe tre gjykatës të
jurisë,përderisa në 10%janë gjykauar nga gjykatës individual.Me përfshirjen e gjyqtarëve
të jurisë në lëndët penale orvatet që të imponohet faktori qytetar në
vendim.Megjithatë,lëndët ndëshkuese kërkojnë përgaditje serioze të të gjithë
pjesmarrësve (paditës,avokat mbrojtës) e në veçanti atyre që e kryejnë funksionin e
vendimatarit,sepse të mirat e të akuzuarit të cilat përvetësohen (liria,prona)përkatësisht
të mirat e të dëmtuarit (jeta,trupi,prona e të ngjajshme) janë shumë prekëse.Përgatitja
nënkupton edukim special,përvojë,trajnime plotësuese,seminare,këshillime dhe gjëra
tjera të cilët bëjnë pjesë në karierën punuese të gjyqtarit profesional,për të cilat ai
është bartës i vërtetë i vendimeve,përderisa gjykatësit e jurisë marin pjesë nga një
aspekt tjetër i gjykimit – qytetar,e ndonjëherë vetëm marin pjesë në gjykim.
A kanë pasur të akuzuarit avokat mbrojtës – të drejtë për mbrojtje
Njëra nga tre funksionet e procedurës penale është funksionimi i mbrojtjes.
Mbrojtja paraqet aktivitet procesues të kundërshtimit të akuzës,mohim i plotë apo i
pjesërishëm nëse është kryer vepra penale përgjegjësisën për të,nënvizimine
argumenteve me të cilat përgënjeshtrohetteza e akuzës,përkatësisht mbrojtja është
përmbledhje e këtyre veprimeve që në procedurë ndërmerenpër të nxjerr gjithçka
qëështë në favor të të akuzuarit.Funksionimin e mbrojtjes e kryejnë i akuzuari dhe
avokati i tij mbrojtës (secili person ka të drejtë për avokat mbrojtës gjatë procedurës
penale).
Legjislacioni jonë penal mbrojtjen e kualifikon në materiale dhe në
formale(varësisht se kush e kryen),respektivisht fakulatative dhe obligative (varësisht
prej asaj se a ekziston obligim për të përfaqësuar nga ana e avokatit mbrojtës).Veprat
penale korruptuese janë në lidhje me mbrojtjen obligative,si për nga karakteri i veprave
penale dhe dënimeve të cilat parashihen për të në KP,ashtu edhe për shqiptimin e
shpeshtë të masës së paraburgimit,e ndonjëherë për shkak të gjykimit në mungesë.Në
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rastet e mbrojtjes së obliguar nëse i akuzuari vetë nuk mer avokat mbrojtës atëherë
kryetari i gjykatës do ti emëroj avokat mbrojtës sipas detyrës zyrtare.

Vëzhgimi i realizuar tregon se prej gjithsej 468 të akuzuar aq sa janë në rastet e
përfshira me hetimin,279 ose 60% kanë pasur avokat mbrojtës duke i përfshirë edhe
rastet e mbrojtjes obligative ( masa e shqiptuar e paraburgimit),përderisa në 189 ose
40% nuk e kanë përdorur të drejtën e mbrojtjes formale,përkatësisht nuk kanë pasur
avokat mbrojtës.
Gjykimi në mungesë
Zbatimi i parimeve kontradiktore dhe të drejtpërdrejta imponon që në seancën
kryesorë patjetër të marrë pjesë i akuzuari – prezenca e tij është prezumim për mbajtjen
e diskutimit kryesor.Prapseprap në rrethana të jashtzakonshme, në procedurë
penale,mundet i akuzuari të gjykohet në mungesë vetëm nëse është në arrati dhe në
asnjë mënyrë nuk është i arritshëm për organet shtetërore dhe ekzistojnë arsye të forta
për të gjykuar madje edhe në mungesë.Vendim për gjykim në mungesë të të akuzuarit
sjell këshilli me propozim të paditësit (n.316fq.3 dhe 4 nga LPP).
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Në raport me seancat e vëzhguara nga lëndët e caktuara nga ana e Koalicionit,e
dukshme është se në numrin më të madh të seancave të gjykuara i akuzuari ka qenë
prezent.Në të vërtetë në 93% të seancave të vëzhguara i akuzuari është prezent që
d.m.th. se ka mundësi drejtpërdrejtë dhe pa ndërmjetësim të marë pjesë në mbrojtjen
e tij,përderisa në 7% të seancave gjykohet në mungesë të akuzuarit dhe atë në 6% të
seancave për shkak të paarritjes ,ndërsa në 18% për shkak të arratisjes së të akuzuarit.
Pezullim i diskutimit kryesor
Pezullimi është mosfillim i seancës kryesore në ditë të caktuar por në një ditë
tjetër ose nëse seanca kryesore veçmë ka filluar,atëherë bëhet ndërprerja e saj për një
kohë të gjatë.Nëse pezullimi i diskutimit kryesor ka zgjatur më shumë se 60 ditë apo
nëse diskutimi kryesor mbahet para një kryetari tjetër të këshillit,atëherë diskutimi
kryesor duhet të rifillojë dhe të nxirren të gjitha provat sërish.

Vëzhguesit gjatë realizimit të monitoringut kanë regjistruar 153 pezullime të
seancave,prej tyre mëshumë ka realizuar gjykata Themelore në Manastir me 82
pezullime.Me përfaqësim mesatar janë gjykatat Themelore në Strumicë – 23pezullime
dhe gjykata Themelore në Shkup I me 21 pezullime.Më pak pezullime kanë gjykatat në
Kavadar, Koçan dhe Tetovë – 4 përkatësisht 3 seanca tëpezulluara.
Shkaqet të cilat sjellin deri te pezullimi i diskutimit kryesor janë të
shumëllojshme,megjithatë deri te informacionet me të cilat disponon Koalicioni
përfundohet se gjetja e provave materiale dhe thirrja e dëshmitarëve të ri,janë shkaqet
kryesore për pezullim të diskutimit kryesor,përkatësisht në 54% të seancave të
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pezulluara.Rrallë ka ndodhur që seanca të pezullohet për shkak të mungesës së avokatit
mbrojtës (4%),të prokurorit publik (2%)apo të dëmtuarit (1%).

Nëse bëhet krahasim me vitin e kaluar 2009,ku në rastet e vëzhguara 110 lëndë
ka pasur 206 seanca të pezulluara,do të konstatohet se në vitin 2010 në masë të
konsideruar janë reduktuar pezullimet e diskutimit kryesor për shkak të mungesës së
prokurorit publik,të akuzuarit apo avokatit mbrojtës.
Gjetja e provave materiale dhe thirrja e dëshmitarëve të ri janë shkaqet për
pezullim të diskutimit kryesor edhe në vitin 2009 por edhe këto shkaqe të pezullimit në
vitin 2010 janë të reduktuara gjatë vitit 2010.Prej krahasimit mund të përfundohet se
mungesë e vetme e dëshmitarëve në veçanti haset në vitin 2010 (26 seanca),në
krahasim me vitin 2009 (17 seanca).
Ndërprerja e seancës kryesore
Me termin ndërprerje të seancës kryesore nënkuptojmë ndalim për një kohë të
shkurtë,por jo më tepër se tetë ditë.Shkaqet që sjellin deri te ndërprerja e diskutimit
kryesor mund të jenë të ndryshme,por megjithatë i ndajmë në dy grupe,të rëndomta
dhe të jashtëzakonshme.Në shkaqet e rëndomta bëjnë pjesë nevoja për pushim të
shkurtë gjatë diskutimit kryesor,si dhe kalimi i afatit të kohës së punës.
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Shkaqet e jashtëzakonshme janë më tepër dhe atë,gjetja e provave të
caktuara,përgaditja e aktakuzës dhe përgaditja e mbrojtjes.Në pajtim me nenin 323 fq.2
nga LPP,seanca kryesoree ndërprerë vazhdon atje ku ka mbetur,para këshillit të njëjtë.
Nisur nga informatat me të cilat disponon Koalicioni mund të konstatohet se nga
gjithsej 118 ndërprerje të diskutimit kryesor,në 81 raste apo 69% si shkas për paraqitje
të nevojës për pushim,gjetja e provave paraqitet në 24 raste ose 20%,nevoja për
përgaditje të diskutimit kryesor në 9 raste ose 8%,përderisa përgaditja e akuzës
paraqitet në 4 raste apo 3%.
Sigurimi i përkohshëm dhe marrja e lëndëve dhe pronës
Në pajtim me nenin 219 të LPP lëndët të cilat sipasKP duhet të merren apo që
mund të shërbejnë si provë në procedurën penalepërkohësisht do të meren dhe do ti
dorëzohen gjykatës apo në mënyrë tjetër do të sigurohet mbrojtja e tyre.Nga dispozita e
dhënë ligjore del që marrja e lëndëve është vetëm e përkohshme sepse pas përfundimit
të procedurës penale ndërmeretpër atë çka do të vendoset për lëndët e pranuara , a do
të meren përgjithmonë,a do të shkatërrohen apo do ti kthehen personit nga i cili janë
marrë.
Në ballafaqimin me veprat korruptuese penale,përveç marrjes së lëndëve si
masë tjetër e rëndësishme është sigurimi i përkohshëm i pronës apo mjeteve të cilat
lidhen me veprën penale.Me termin sigurim i përkohshëm i pronës dhe mjeteve
nënkuptohet edhe ngrirja,sekuestrimi,dhe ndalimi i fondeve, llogarive bankare dhe
transakcioneve, dhe rendimenteve si vepra penale.
Nga të dhënat e marra të vëzhguesve vërehet përdorim i parëndësishëm i
masave për sigurim dhe marrje të përkohshme të lëndëve dhe pronës.

Pikërisht, prej gjithsej 154 lëndë të korruptuara penalevetëm në 6 lëndë ose 4%
është sjellur vendim për sigurim të përkohshëm apo marje,në të gjitha 97 lëndë apo 63%
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nuk janë sjellur vendime për zbatim të ndonjërës prej masave apo marje të tyre.Kjo
gjendje duhet të merret me një dozë dyshimi sepse për 51 lëndë apo 33% nuk kemi të
dhënë se a është sjellur vendim për zbatim të ndonjërës prej masave për sigurim ose
marrje,ku bëhet fjalë për përqindje që mund të ndikojë seriozisht mbi krejt pamjen.
Mjete dëshmuese
Faktet juridike relevante në procedurën ndëshkuese vërtetohen me dëshmim,përmes
mjeteve dëshmuese,që nënkupton burim nga i cili fitohen provat materiale.14Sipas kësaj
mjetet dëshmuese janë burim ku prej tyre gjatë procedurës fitohen të dhëna dhe
zbulohen fakte si bazë dëshmuese.15
Në secilën vepër penale, veçmas ekziston lëndë për dëshmim që nënkupton
përmbledhje të fakteve të cilat në procedurë vërtetohen me dëshmim.Se cilat mjete do
të përdoren në çdo rast varet nga rrethanat dhe karakteristikat e rastit,ku gjyqtari është
ai i cili e sjell vendimin se cilat mjete dëshmuese do të përdoren,duke mbajtur llogari për
obligimin e gjyqit që me përgjegjësi të bëjë vlerësimin e çdo prove veçmas,e pastaj të
sjellë përfundim se a është i dëshmuar ndonjë fakt.

Sipas të dhënave të fituara nga ana e vëzhgimit konstatojmëse prej 356 mjeteve
dëshmuese të nxjerra pjesa më e madhe i përkasin deklaratës së të akuzuarit – 83 herë
ose 24% dhe deklaratë e dëshmitarëve – 80 herë ose 23%.Më rrallë është përdorur
ekspertiza – 16 herë ose 4%.Qendra e mjeteve të nxjerra dëshmuese i përket deklaratës
së të akuzuarit,provave materiale – dokumenteve,që së bashku përfshijnë 48% të
mjeteve të nxjerra dëshmuese në lëndët e vëzhguara korruptuese.
14
15

Vasiljeviç Tihomir,Sistem kriviçnog procesnog prava SFRJ,Savremena administracija,Beograd 1981,fq.301,
Marija Panta,op.cit.fq.22
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Nëse bëjmë krahasim me rezultatet e vitit të kaluar për këtë çështje do të
konstatojmë se rezultatet janë identike.Edhe në vitin 2009 si mjete dëshmuese më
shpesh të përdorura ishin deklaratë e të akuzuarit dhe deklaratë e dëshmitarëve,ndërsa
ekspertiza kishte përdorim më të rrallë.
Të dhënat e lartpërmendura tregojnë se rëndësi më të madhe për vërtetim të
fakteve gjykata u jep dëshmitarëve dhe deklaratave të tyre (duhet të merret parasysh
fakti se në lëndët e vëzhguara masa e posaçme hetuese si përdorim i njerëzve me
identitet të fshehur është përdorur në dy lëndë,që janë udhëhequr në gjykatën
Themelore Shkup I që d.m.th. se edhe kjo kategori e personave hyn në
dëshmitarë).Deklarata e të akuzuarit është mjet dëshmues me të cilën kësaj pale në
procedurë i mundësohet nxjerrja e të gjitha argumenteve në pikëpamje të rastit e me të
ti ndihmojë avokatit mbrojtës në krijimin e mbrojtjes (këtu nuk e përjashtojmë pranimin
si lloj i deklaratës por çdoherë përpos tij duhet të kërkohen edhe dëshmi tjera që do të
mundësojnë vërtetim të saj përkatësisht krijim të pamjes logjike për rastin).Nisur nga
natyra e saj veprat penale korruptuese në masë të madhe dëshmohen përmes dëshmive
materiale me shkrim – dokumente si dëshmitarë të përhershëm për veprën,si dhe kalim
i një periudhe më të gjatë kohoremund ta tregojnë edhe inkriminimin dhe përgjegjësinë
për sjelljen dëmtuese.Ekspertiza si mjet dëshmues më rrallë është përfaqësuar.Sipas të
dhënave mund të përfundojmë se në masë të madhe faktet janë vërtetuar përmes
mjeteve dëshmuese paraprake kështu që nuk ka nevojë për ekspertizë dhe shpenzimet
serioze finansiare për kryerjen e tyre janë arsye për numrin e parëndësishëm të
ekspertizave.
Dëshmitari
Dëshmitar është çdo person fizik i cili në procedurën penale thirret nga ana e
gjykatës me çrast është i obliguar ti përgjigjet ftesës,për të cilën ka mundësi të japë
lajmërim për veprën,për kryerësin,si dhe për rrethana tjera të rëndësishme mbi bazë të
njohurive të tij për të gjitha faktet të cilat janë lëndë e dëshmimit.Lajmërimin të cilin e
jep dëshmitari në procedurën penale quhet deklaratë e dëshmitarit.Me deklaratën e tij
dëshmitari i transmeton gjykatës të gjitha njohuritë e tija të drejtpërdrejta që i ka
kuptuar me ndihmën e shqisave për shikim dhe dëgjim që kanë të bëjnë me lëndë të
caktuara juridike-penale.
Të dhënat tregojnë se ndër mjetet dëshmuese më shpesh të përdorura është
deklarata e dëshmitarit.Në pajtim me nenet 241 dhe 243 paragrafi 2 LPP,dëshmitari
nukështë i detyruar të përgjigjet në disa pyetje të veçuara nëse ka mundësi që të
eksponon veten apo ndonjë të afërm në turp të madh,dëm material të konsiderueshëm
apo përndjekje penale.Për këtë të drejtë dëshmitari njohtohet nga ana e kryetarit të
këshillit,dhe e njëjta hyn në proçesverbal.Sa i përket kësaj, vëzhguesit konstatuan se në
9% të lëndëve dëshmitarët janë njohtuar me të drejtën e tyre,ndërsa në 11% ajo nuk ka
ndodhur.Të dhënat tregojnë se gjykatësit në masë të madhe i respektojnë nenet e
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përmendura nga LPP,por situata duhet që edhe më tej të përmirësohet sepse ligji
kërkon respektim apsolut të normave.
Nisur nga fakti se veprat korruptuese penale janë në lidhje të ngushtë me krimin
e organizuar,është i nevojshëm përkushtim më i madh i sigurisë së dëshmitarit.
Kështu,në 28% të seancave ku është përdorur dëshmitari si mjet dëshmues,i njëjti ka
kundërshtuar të japë deklaratë para të akuzuarit me ç’rast i akuzuari u largua nga
gjykata,,ndërsa në 72% të seancave dëshmitari ka dhënë deklaratë para të
akuzuarit.Sidoqoftë, vetëm në 1% të seancave janë ndërmarrë veprime për sigurim të
mbrojtjes efikase të dëshmitarëve përmes përdorimit të mënyrës së veçantë të marrjes
në pyetje(mjete teknike për komunikim).Duke u nisur nga të dhënat të siguruara nga
vëzhguesit përfundohet se në asnjë lëndë nuk është parashtruar kërkesë për përfshirje
programin për mbrojtje të dëshmitarëve.

2.9.Aktgjykimi dhe politikat ndëshkuese
Të gjitha aktivitetet e procesit që ndërmeren gjatë procedurës penale drejtohen
kah sjellja e aktgjykimit,respektivisht të aktit më të rëndësishëm që sillet në
procedurë.Me fjalë tjera,aktgjykimi është lloj i vendimit me të cilin gjykata kryen lëndë
të caktuar penale.Si akt i organit kompetent shtetëror përmban përgjigjen e pyetjes
nëse i akuzuari ka kryer veprën dhe a është përgjegjëspenal.
Sipas informatave me të cilat disponon Koalicioni nga 154 lëndë të vëzhguara në
shkallë të parë janë përfunduar 60 lëndë.Prej tyre,më shumë i përkasin gjykatës
Themelore Manastir – 16 lëndë pastaj gjykatës Themelore Veles – 12,gjykatës
Themelore Shkup I ku janë përfunduar 10 lëndë.Gjykatat tjera janë nën këtë numër.
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Lloj i aktgjykimit
Në pajtim me nenin 366 fq.1 LPP,ekzistojnë tre lloje të aktgjykimit dhe atë
:aktgjykim me të cilën akuza hidhet (aktgjykim refuzues),aktgjykim me të cilin i akuzuari
çlirohet nga akuza (aktgjykim çlirues) dhe aktgjykim me të cilën i akuzuari deklarohet
fajtor (aktgjykim gjykues).Këto tre lloje të aktgjykimeve mund të ndahen në dy
grupe:formale dhe materiale.Aktgjykim formal konsiderohet aktgjykimi me të cilin
kundërshtohet akuza përkatësisht aktgjykim refuzues,ndërsa tjerat kanë karakter të
aktgjykimeve materiale.

Prej gjithsej 60 lëndë aktgjykimi gjykues me të cilin i akuzuari deklarohet fajtor
është sjellur në 41 lëndë,aktgjykim lirues është sjellur në 10 lëndë,në 4 lëndë kemi
aktgjykim refuzues ndërsa në 5 lëndë akuza është tërhequr (me ç’rast procedura ka
përfunduar me akgjykim i cili e ka refuzuar akuzën).Gjykata Themelore Shkup I ka më
tepër aktgjykime të shqiptuara me dënim – 10 me asnjë lloj tjetër të aktgjykimit.Gjykata
Themelore Manastir ka më tepër aktgjykime liruese – 4 dhe aktgjykime refuzuese – 2,
8aktgjykime të sjellura gjykuese dhe në dy raste akuza është tërhequr.Vetëm në këtë
gjykatë ka të dhëna për katër bazat që janë të lidhura me llojin e aktgjykimit apo
tërheqjen e akuzës.Gjykata Themelore Veles ka 9 aktgjykime gjykuese dhe një
refuzuese,përderisa në gjykatën Themelore Kavadar ka 7 aktgjykime,të gjitha gjykuese.
Procedurat e përfunduara të shkallës së parë më shpesh janë udhëhequr për veprën
penale Mashtrim,të parapara me nenin 247 të KP në 26 raste.Menjëherë pranë tij është
vepra penale e nenit 353 – Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim me 22
lëndë.Në numër më të vogël të rasteve është udhëhequr procedurë për veprën ortakëri
kriminelësh – 4 lëndë,Fshehje – 3 lëndë,Falsifikim i dokumentacionitzyrtar dhe Prodhim i
paautorizuar dhe lëshim në qarkullim të drogave narkotike,supstancave psikotrope dhe
prekursorëve – 2 lëndëdhe në një lëndë është udhëhequr procedurë për veprën Dëmtim
ose koncesion të kreditorëve.
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Lloji i aktgjykimit për të Për cilën vepër penale udhëhiqet procedura?
akuzuarin

Gjithsej

Për veprën penale Mashtrim më tepër aktgjykime ka sjellur gjykata Themelore
Manastir me 10 nga gjithsej 26,përderisa në gjykatën Themelore Koçan nuk është sjellur
asnjë aktgjykim për veprën e lartpërmendur.Për veprën Keqpërdorim të pozitës zyrtare
dhe autorizimit janë sjellur pesë aktgjykime nga gjykatat Themelore të Manastirit dhe
Velesit ndërsa gjykata në Kavadar ka sjellur vetëm një aktgjykim.Gjykata Themelore
Shkup I është gjykata e vetme që ka sjellur vendim për një lëndë ku është udhëhequr
procedurë për Ortakëri kriminlësh – 4 lëndë,dhe për veprën Prodhim i paautorizuar dhe
lëshim në qarkullim të drogave narkotike,supstancave psikotrope dhe prekursorëve – 2
lëndë.

GJTH
Manastir
GJTH Veles
GJTH Shtip

Gjithsej
Gjithsej

Për veprën penale Mashtrim janë shqiptuar më tepër aktgjykime gjykuese –
19,ku shumica e tyre janë shqiptuar nga gjykatat në Manastir,Velesdhe Kavadar,gjithsej
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16.Për të njëjtën vepër janë shqiptuar nga dy vepra çliruese (Strumicë dhe Shtip) dhe
aktgjykime refuzuese (Manastir),ndërsa në tre raste akuza është tërhequr.Për veprën
penale Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizimit janë sjellur 12 aktgjykime
gjykuese (nga gjykatat e vëzhguara vetëm gjykata Themelore Shtip dhe gjykata
Themelore Tetovë nuk kanë sjellur aktgjykim të tillë gjatë periudhës vëzhguese).
Interesant është fakti se të gjitha aktgjykimet e gjykatës Themelore Shkup I për
veprat Ortakëri kriminelësh dhe për prodhim të paautorizuar dhe lëshim në qarkullim të
drogave narkotike,supstancave psikotrope dhe prekursorëve janë gjykuese (gjithsej 6
slëndë).
Në 60 lëndët për të cilat është kryer procedura e shkallës së parë,janë përfshirë
186 persona të akuzuar.Për 156 persona të akuzuar (84%)është sjellur aktgjykim gjykues
përkatësisht janë shpallur fajtorë.Aktgjykim lirues është sjellur për 18 të akuzuar
(10%),ndërsa refuzuese vetëm për 4 të akuzuar (2%).Duhet të merret parasysh fakti se
për 8 persona (4%) akuza është tërhequr.Prej këtu mund të përfundohet se gjykatat e
shkallës së parë për lëndët me vepra penale korruptuese në pjesën më të madhe kanë
sjellur aktgjykime liruese.

Shpallje e aktgjykimit
Shpallja e aktgjykimit është veprimi i fundit i procesit të cilin e kryen këshilli në
mbledhje.Aktgjykimi shpallet menjëherë pas shqiptimit të tij.Megjithatë,nëse gjykata
nuk është në gjendje të shqiptojë atë në të njëjtën ditë pas kryerjes së diskutimit
kryesor,ajo mund të pezullohet më së shumti deri në tre ditë ku e cakton kohën dhe
vendin e shpalljes (n.370 fq.1 LPP)
Kryetari i këshillit e shpall aktgjykimin në prezencë të palëve,të përfaqësuesve të
tyre ligjor,mandatorëve fuqiplotë dhe avokatit mbrojtës.Megjithatë,shpallja e
aktgjykimit mund të kryhet edhe kur pala,përfaqësuesi ligjor,mandatori fuqiplotë apo
avokati mbrojtës nuk janë prezent (aktgjykimi u dorëzohet me shkrim).
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Në 33% të lëndëve të gjykuara aktgjykimi është shpallur menjëherë,në 22%
është respektuar afati prej 3 ditëve,ndërsa tejkalimin e limitit ligjormund ta gjejmë në
23% të lëndëve.Në 22% të lëndëve aktgjykimi dorëzohet me shkrim.Për të lavdëruar
është gjykata Themelore e Shtipite cila për 6 lëndë menjëherë e ka shpallur vendimin.Në
gjykatën Themelore Shkup I ndodh e kundërta,në të cilën për 8 lëndë është shpallur
aktgjykimi pas tre e më shumë ditëve.Dorëzimi me shkrim është më tepër prezent në
Gjykatën Themelore Manastir,në 9 nga gjithsej 16 lëndë.Nëse bëjmë krahasim me vitin e
kaluar do të nxirret përfundimi se këtë vit është zvogëluar numri i aktgjykimeve që
shpallen menjëherë,pikërisht vitin e kaluar ka qenë rreth 53% ndërsa sivjet ka zbritur në
33%.Njëlloj është rritur numri aktgjykimeve të cilat shpallen pas tre e më shumë
ditëve.Vitin e kaluar ishin rreth 11% ndërsa këtë vit janë 23%.Për tu theksuar është
edhe fakti se vitin e kaluar më e azhuruar ka qenë gjykata Themelore në Strumicë me 16
aktgjykime të shpallura menjëherë dhe dy,në afat prej tre ditëve ,e këtë vit ky nderë i
takoi gjykatës Themelore në Shtip.
Në 92 % të lëndëve të gjykuara kryetari i këshillit gjatë shpalljes së aktgjykimit
shkurtimisht i ka argumentuar arsyet,(në pajtim me nenin 370 paragrafi 2 LPP),dhe ky
obligim nuk është i realizuar në 8% të lëndëve të gjykuara.
Lloj i sanksionit penal
Për 156 persona për të cilët është sjellur aktgjykimi gjykues dënim me burg
efektiv është shqiptuar për 116 persona.Dënimi më i ulët me burg arrin 3 muaj i cili u
është shqiptuar 2 personave,ndërsa dënimi më i lartë me burg i është shqiptuar një
personi në kohëzgjatje prej 81 muajve.
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Persona të gjykuar me dënim burgu efektiv
Në përgjithsi dënimi me burg efektiv në kohëzgjatje prej 1 viti u është shqiptuar
49 personave apo 43% të gjykuarve me aktgjykim të shkallës së parë.Me dënim me burg
në këhëzgjatje prej 1 deri 3 vjet janë gjykuar 55 persona apo 48%,më vështirë kanë
kaluar 10 persona apo 9% me dënim me burg në kohëzgjatje prej 3 vjetëve.
Masa alternative e gjykimit me kusht është shqiptuar për 38 persona dhe me të
u jepet mundësi për risocializim nëpërmjet trajtimit ndërinstitucional në shoqëri.Me
gjykimin me kusht të kryerësit të veprës penale gjykata i verifikon dënimine njëkohësisht
përcakton se ai nuk do të kryhet nëse i gjykuari gjatë kohës të cilën gjykata i ka caktuar
,dhe e cila nuk mund të jetë më e shkurtë se 1 apo 5 vjet (kohë e provimit) nuk kryen
vepër të re penale.Gjykimi me kusht është shqiptuar më shpesh në kohëzgjatje prej 6
muajve respektivisht për 25 persona apo 65% e të gjykuarve të cilëve u është
shqiptuar.Për 4 persona është e shqiptuar në kohëzgjatje prej 3 muajve,ndërsa
kohëzgjatje më e madhe është prej 27 muajve që i është shqiptuar një të gjykuari duke
marë parasysh këtu edhe se dënimi me kusht mund të shqiptohet kur kryerësit i është
konfirmuar dënimi me burg në kohëzgjatje prej 2 viteve,respektivisht 24 muajve.

44

Kohëzgjatja e gjykimit me kusht
Periudha kohore për kontrollim shpeshherë është 2 vjet (për 20 persona ose
53% të gjykuar të cilëve u është shqiptuar),për 13 persona (34%)kontrollimi është 1 vit
ndërsa për 3 persona janë vënë në provë gjatë 4 viteve.
Dënim në të holla është shqiptuar për 29 veta,e njëjta mund të jetë kryesore ose
dytësore që d.m.th se në disa lëndë gjykuese, të gjykuarve në të njëjtën kohë u është
caktuar dënim me burg dhe dënim në të hollaPër të nënvizuar është fakti se ky dënim
shqiptohet në vlera relativisht të ulta,nisur nga karakteri i veprave penale korruptuese.
Kështu,për 20 persona është shqiptuar dënim në të holla në interval prej 1.000 deri
9.000 denarë (9 personave në vlerë prej 2.500 denarë).
Dënimi më i lartë në të holla arrin 160.000 denarë dhe i është shqiptuar një
personit.
Sa u përket sanksioneve vërehet se një personit i është shqiptuar dënimi
dëportim i të huajit-përgjithmonë.
Nga të dhënat që ika Koalicioni mund të vërehet se në të gjitha aktgjykimet për
“lëndët e paraburgimit”kryhet llogaritje e paraburgimit në dënim që duhet potencuar se
në të kundërtën do të kishim mosrespektim elementar të të drejtave dhe lirive të
njeriut.Të dhënat e lartpërmendura tregojnë se gjykatat praktikojnë sanksione
relativisht të ulëta ndaj kryerësve të veprave penale korruptuese.Kjo mënyrë e veprimit
nuk mund të fuqizojë rolin e përgjithshëm parandalues të dënimit, dhe në vecanti të asaj
speciale
Konfiskim i gjërë i pronës
Në pajtim me nenin 97 nga KP askush nuk mund të arrijë dobi të pasurisë me
anë të krimit sepse me të rrënohen parimet themelore ekonomike që sundojnë në një
shoqëri ,si dhe kërcnohen ,respektivisht nëpërkëmben vlerat më të larta në
shoqëri.Konfiskimi i pronës dhe shfrytëzimi i pronës është masë fiskale me të cilën
tentohet që të pengohet pasurimi i personave përmes krimit.Me ndryshimet e KP16 në
nenin 98 – sillet Konfiskim i zgjeruar me të cilën mundësohet konfiskim i pronës nga
kryerësi apo persona të tretë që kanë arritur në periudhë prej pesë viteve para kryerjes
së veprës,për vepra më të rënda penale (ku hyjnë edhe numri më i madh i veprave
korruptuese të përfshira me hetimin).
Nga të dhënat për vëzhgimet e hetuara konstatohet se vetëm në një aktgjykim
është shqiptuar konfiskim i zgjeruar i pronës ku janë konfiskuar automjete për
transportim të mallit.Kjo nënkupton se gjykatat në masë të madhe e përdorin këtë
instrument për pengim të veprave korruptuese.Zbatimi i tij kërkon shqyrtim më të
thelluar të lëndës (pikërisht ky është qëllimi i parimit për kërkim të së vërtetës,si themel
në procedurën penale),me të cilën do të pengohet nëpërmjet transakcioneve të
ndryshme të fshehet pasuria e arritur me anë të krimit.

16
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2.10. Standardet për gjykim fer dhe të drejtë
Gjykim në afat të arsyeshëm
Neni 6 paragrafi 1 nga KEDNJe pranon të drejtën e çdo individi gjatë verifikimit
të të drejtave të tij qytetare dhe obligimet nëse është i ndjekur penalisht që të ketë të
drejtën për gjykim të drejtë dhe publik në afat të arsyeshëm,para gjykatës së paanshme
dhe të pavarur e bazuar në ligj.Zvarritjet e paarsyetuara implikojnë mungesë të
efikasitetit të drejtësisë.Pasojat nga procedura e zgjatur në veçanti është prezente në
lëminë penale (në veçanti nëse është e shqiptuar masa e paraburgimit).
Gjykata europiane për të drejtat e njeriut nuk ka vënë parametra kualitativ për
të verifikuar kohëzgjatjen e arsyeshme të procedurës,për atë qëllim niset nga “rrethanat
e veçanta)në këtë rast në kombinim me karakteristikat sistemore të sistemit juridik dhe
gjyqësor në shtetin e prekur.Përmbajtjen e “rrethanave të veçanta” e përbëjnë:
kompleksiviteti i rastit,shkelja e të mirave të personit të dëmtuar,kontributi i
parashtruesit në zvarritjen e stadiumeve të procedurës (mbingarkesa e gjykatave nuk
pranohet si argument për shtetin,KEDNJ i imponon shtetit të gjejë model efikas në
procedurë).17
Me ndryshimet e Ligjit për gjykatës në vitin 200818 u soll bar juridik për
kundërshtim të zgjatjes së tepruar të procedurës (obligimi del nga neni 13
KEDNJ).Kështu nën kompetencat e gjyqtarëve nga Departamenti për gjykim në afat të
arsyeshëmpranë gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisëështë veprimi dhe
vendimi pas kërkesave të palëve dhe pjesmarrësve tjerë në procedurë për shkelje të të
drejtës së gjykimit në afat të arsyeshëm në pajtim me rregullat dhe parimet e verifikuara
me konventën Europiane për të drejtat e njeriut dhe liritë themelore nisur nga praktika
gjyqësore e gjykatës Europiane për të drejtat e njeriut.
Koha e kaluar prej fillimit të procedurës gjyqësore deri në shpalljen e
aktgjykimit.
Të dhënat nga lëndët e vëzhguara tregojnë se numri më i madh i gjykatave të
shkallës së parë gjatë vendimit për lëndët korruptuese e kanë respektuar parimin e
gjykimit në afat të arsyeshëm.Pikërisht,në 68% të lëndëve të gjykuara vendimi gjyqësor
është i sjellur në periudhë deri 6 muaj,që është për tu përshëndetur duke u nisur nga
karakteri specifik i veprave penaledhe mënyra e dëshmimit.Prej 6 muajve deri 1 vit ka
zgjatur procedura për 13% të lëndëve të gjykuara,dhe për grup të lëndëve vlejnë vetëm
fjalët e thëna më parë.Shkelje e të drejtës për gjykim në afat të arsyeshëm mund të
konstatojmë vetëm në 6% të lëndëve të gjykuara,që kanë zgjatur më tepër se 3 vjet
(procedura për lëndën më të gjatë gjykuese ka zgjatur 67 muaj,lëndë e regjistruar në
gjykatën në Veles).

17
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Ky konstatim duhet të paraqesë nxitje për gjykatat e shkallës së parëqë ti
përforcojnë përpjekjet për gjykim efikas dhe gjykim në afat të arsyeshëm,sepse GJEDNJ
gjatë vlerësimit të shkeljes së të drejtave të njeriut për gjykim në afat të arsyeshëm e ka
marrë parasysh zgjatjen e procedurës në të gjitha instancat që do të thotë se kontributi i
gjykatave të shkallës së parë është pjesë e tërësisë.
3. Analizë e rezultateve nga intervistat me gjyqtarët
A.Gjendja
1.Me qëllim që të marim mendim dhe ti dëgjojmë qëndrimet e gjykatësve
penalist,lëndët e të cilëve Koalicioni Të gjithë për gjykime të drejta i ka vëzhguar me
vite,vendosi që të realizojë inetrvista/biseda me to për çështje relevante të procedurës
por edhe të bashkpunimit që e kanë me Koalicionin.Intervistat u realizuan me 18
gjyqtarë të gjykatave në Veles,Strumicë,Shtip,Koçan dhe Manastir.Para fillimit të
intervistave u kërkua leje nga ana e kryetarëve të gjykatave të cilëve u dërguam edhe

ekzemplar të pyetësorit.Me gjithë faktin se leje për realizimin e inervistës ishte kërkuar
edhe në gjykatën Themelore Shkup Ipërgjigje nuk morëm, kështu që edhe, bisedimet me
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gjykatësit e atjeshëm penalist nga Departamenti për luftë kundër krimit të
organizuardhe korrupsionit nuk u realizuan. Nga përgjigjet e marra mund të përfundohet
se numri më i madh, repsektivisht 61% mendojnë se nuk ka rritje të korrupsionit e disa
prej tyre theksuan se për vepra të caktuara rritja zvogëlohet.Rreth 28% të gjykatësve të
përfshirë në intervistë theksuan se ka rritje në korrupsion, ndërsa 11% nuk dhanë
përgjigje në pyetjen.
A mendoni se korrupsioni është në rritje
2.Lidhur me pyetjen për suksesin e organeve të përndjekjes të përfshira në
hetimin,56% prej tyre mendojnë se organet e përndjekjes nuk i identifikojnë me sukses
këto vepra penale,ku disa prej tyre treguan se ekzistojnë lëshime të mëdha gjatë
realizimit të procedurës parapenalegjatë sigurimit të provave.Vetëm 11% të të pyeturve
mendojnë se organet e përndjekjes janë të suksesshme në identifikimin e veprave
penale korruptuese,22%mendojnë se organet e përndjekjes janë të suksesshme por
kanë edhe lëshime në raste të caktuara përderisa 11%të gjyqtarëve nuk kanë dhënë
përgjigje të pyetjes së parashtruar.
Prej këtu del se gjyqtarët bëjnë vërejtje seriozepër punën e organeve të
përndjekjes,përkatësisht mendojnë se organet e përndjekjes nuk janë në gjendje që me
sukses ti identifikojnë veprat penale korruptuese,e me të edhe ti zbulojnë dhe ti
dokumentojnë.

Sukses i organeve të përndjekjes
B. Procedura
3.Në parimet themelore të procedurës penale janë themeluar efikasiteti dhe
qëndrimi në afat të arsyeshëm.Respektimi i tyre nënkupton verifikim të së vërtetës
materiale pa zvarritje të panevojshme të procedurës.Arsyet për këtë dukuri janë të
shumëllojshme por Koalicioni interesohet për qëndrimin e gjyqtarëve rreth mungesës së
të akuzuarve dhe avokatëve mbrojtës nëse kanë munguar me qëllim nga seancat për të
zgjatur procesin.
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I akuzuari dhe avokati mbrojtës e zgjasin procedurën
Nga ana tjetër,28% mendojnë se dukuria është prezente,por në raste të
rralla,28% mendojnë se qëllimi i të akuzuarit është përfundimi sa më i shpejtë i
procedurës dhe nëse mungon në seancë ajo është për shkaqe të arsyetuara,për të cilat
ekzistojnë baza ligjore.
4.Që të pengohet mungesa e paarsyetuar e të akuzuarit gjykatësit u pyetën nëse
ekziston praktika për shqiptim të masës së paraburgimit për sigurim të prezencës së të
akuzuarit në diskutimin kryesor të personit të akuzuar,në pajtim me nenin 316 paragraf
2 LPP.
Kjo dispozitë mundëson përdorim të masës së paraburgimit për sigurim të
prezencës së të akuzuarit në diskutimin kryesor kur është e qartë se ai eviton të vijë në
diskutimin kryesor.Në pyetjen e parashtruar gati të gjithë gjykatësit theksuan se e
përdorin dispozitën ligjore,por në raste të rralla.
Nga ana e gjykatësve u propozuan disa opcione me qëllim të shkurtimit të zgjatjes së
procedurës penale dhe atë:
‐ sigurim i të gjitha provave në procedurën paraprake dhe pasivizim i
gjykatës,respektivisht gjykata të mos jetë e obliguar të mbledhë prova,por sipas
të drejtës anglo-saksonike të ketë rol pasiv dhe të gjykojë mbi bazë të provave të
bashkangjitura,në pajtim me maksimën romake sa prova është drejtësi (e jo deri
në momentin e fundit të propozohen prova,e të prokurohen që është arsya
kryesore për zgjatjen e procedurës)
‐ përgaditje e akuzave kualitative,të mbështetura në prova (sot shpeshherë ndodh
që akuzat të jenë të pakompletuara,me ç’rast zgjatet procedura).
‐ të përmirësohen vendimet ligjore për dorëzim
‐ të përdoren më shpesh masat për sigurim të prezencës (para se gjithash për të
akuzuarin,ndërsa për subjektet tjera të përdoren vendimet përkatëse ligjore –
sanksionimet,ndërrimet dhe të ngjajshme).Duhet të kemi parasysh se ky opcion
është propozuar nga gjykatës në gjykatat e të cilëve në vitin 2010 nuk u shqiptua
asnjë masë e paraburgimit ne krahasim me GJTH Shkup I ku gati të gjithë lëndët e
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vëzhguara nga ana e Koalicionit Të gjithë për gjykime të drejta ishin
paraburguese.
‐ të sigurohen mjete më të mëdha finansiare për përgatitje të konstatimeve të
ekspertëve dhe mendime (kanë ndikim të madh për vërtetim të drejtë të gjendjes
faktike).
5.Në pajtim me parimin e drejtpërdrejtë gjykata e themelon vendimin e vet
vetëm mbi bazë të fakteve dhe provave që janë nxjerrë në diskutimin kryesor.Ajo në
përgjithësi është e nevojshme për ti siguruar gjykatësit si organ kompetent të bëjë
vlerësimin e të gjitha fakteve dhe provave prej të cilave varet vendimi i mëtutjeshëm,pa
ndërmjetësim (pa asnjë ndërmjetësim të organeve tjera),ti shqyrtojë dhe në atë mënyrë
të arrijë përshtypje për secilin prej këtyre fakteve dhe provave veçmas,e pastaj për
materialin procesor si tërësi.Duke e nisur nga fakti se me vendimin e procedurës penale
nënvlerësohen të mirat më të rëndësishme, vlerat dhe interesat e subjekteve
imponohet pyetja për sasinë e materialit dëshmues me të cilat disponojnë gjykatësit
gjatë sjelljes së vendimit,respektivisht nëse disponojnë lëndët me prova të siguruara
tëmjaftueshëme.
Është brengosës fakti që 39% të gjyqtarëve theksojnë se gjatë vendimit të
veprave korruptuese penalenuk posedojnë prova të mjaftueshme.Shpeshherë
ballafaqohen me “akuza të dobëta”ku provat janë siguruar madje në diskutimin kryesor
dhe me të është zgjatur procedura penale.

A dispononi me prova të mjaftueshme për lëndët
Vetëm në 22 % të gjyqtarëve të përfshirë në inervistëkonsiderojnë se në të
gjitha lëndët disponojnë me prova mjaft të siguruara kështu që mbi bazë të bindjes së të
tyre pa asnjë dyshim kanë mundur të sjellin vendime.39% të gjyqtarëve konsiderojnë se
shpeshherë në lëndët kanë pasur material të mjaftueshëm të provave,por jo
çdoherë,ndonjëherë janë ballafaquar me lëndë që kanë pasur dobësi serioze rreth
provave të siguruara.
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6.Gjatë diskutimit kryesor mund të paraqitet nevoja e ndërmarrjes së disa
veprimeve të caktuara apo për prokurim të lëndëve të caktuara, hartim që mund të
ketë domethënie kruciale për sjelljen e vendimit.Në pajtim me nenin 140 të LPP ,të
gjitha organet shtetërore janë të detyruaraqë tu japin gjykatave ndihmë të
mjaftueshme,veçmas kur bëhet fjalë për zbulim të veprave penale apo gjetje të
kryerësve.Megjithatë,obligimi nuk është vetëm për organet shtetërore por për të gjithë
qytetarët,për ato fizik dhe juridik.
Si rezultatëtë asaj që u përmend më lartëprashtrohet cësthja e bashkëpunimit
,përkatësisht ndihma e organeve tjera në rastet kur gjykatat kanë nevojë.Pyetja u
formulua në mënyrën siç vijon:aNëse ballafaqoheni me obstruksione dhe zvarritje kur
keni kërkuar të dorëzohen prova të caktuara?Nga rezultatet e fituara përfundohet se
ndihmën e nevojshme gjykatat e fitojnë në mënyrë shumë të vështirë nga ajo që
parashihet me ligj.56% të gjyqtarëve të përfshirë në intervistë u përgjigjën pozitivisht në
pyetjen e parashtruar.Ata theksuan se në numër më të madh të rasteve kur i drejtohen
një organi të caktuar presin një periudhë më të gjatë kohore para se ta fitojnë provën e
kërkuar,me ç’rast janë te detyruar të pezullojnë seancën ose nxjerrjen e provës të lënë
për ndonjë seancë tjetër të ardhshme.
Një e treta ose 33%të gjyqtarëve asnjëherë nuk kanë pasur problem në
bashkpunimin dhe ndihmën e organeve tjera,respektivisht në kohë u janë dorëzuar
provat e kërkuara.

A hasni në pengesa dhe zvarritje kur keni kërkuar të dorëzohen prova të
caktuara
Në mes gjenden 11% të gjykatësve duke theksuar se kryesisht në kohë i kanë
fituar provat e kërkuara prej organeve kompetente,ndonjëherë janë ballafaquar me
nevojën e urgjencës për dorëzim të provave të caktuara.
7.Nisur nga shkalla e lartë e diskrecionit dhe fshehtësisë gjatë kryerjes së
veprave penale korruptuese,si dhe nevojës për ballafaqim me korrupsionin si dukuri
kriminele dhe e papranuar në shoqëri tashmë disa vjet organet e përndjekjes i kanë në
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disponim masat e posaçme hetuese si mjete speciale për sigurim të materialit
dëshmues.Në lidhje me këtë gjykatësit u pyetën nëse vërejnë përmirësim të perndjekjes
penale në drejtim të veprave korruptuese penale,me përdorim të masave të posaçme
hetuese.
Pjesa më e madhe e gjykatësve dhanë përgjigje pozitive duke theksuar se deri
më tani nuk kanë hasur në lëndë ku janë përdorur masa të posaçme hetuese.
8.Në aspekt të masave për sigurim të prezencës së të akuzuarit gjatë procedurës
gjykatësit theksuan se lloji i masës që do të përdoret varet nga vepra penaledhe
karakteri i të akuzuarit.Disa gjykatës e potencuan zbatimin e masës parandaluese –
marrje e përkohshme e dokumentacionit rrugor.Në lidhje me masën e paraburgimit
theksuan se zbatohet nëpërshtatshmëri me nevojat e rasteve të posaçme,duke u
përpjekur që forma më e rëndë për sigurim të të akuzuarit të ulet në
minimum.Koalicioni shpreh keqardhje që nuk ka pasur mundësi për këtë pyetje të
bisedojë me gjykatësit në GJTH Shkup I ku kemi përdorim të konsiderueshëm pikërisht
të kësaj mase.
C.Politika ndëshkuese
9.Më tepër se 90% të gjykatësve të përfshirë në hetim theksuan se për veprat
penale korruptuese udhëhiqet politikë përkatëse ndëshkuese,vetëm një pjesë e vogël
theksuan se ekzistojnë dënime të larta.
Numri më i madh i gjykatësve u përgjigjen se ekziston tendencë për shqiptim të
dënimit në nivel të minimumit të posaçëm ligjor,njëkohësisht treguan se në çdo lëndë
duhet shikuar me kujdes,nisur nga parimet e i ndividualitetit dhe risocializimit.
Interesante janë argumentimet për këtë qëndrim se dikush prej tyre thekson se nëse
është theksuar dënim më i lartë ekziston mundësi që gjykata më e lartë ta shëndrojë në
dënim më të vogël,për atë shqiptojnë dënime në minimumet e parapara ligjore,të tjerët
mendojnë se dënimet e parapara janë shumë të larta dhe për atë kur shqiptojnë dënime
shkohet në minimumin e posaçëm.
Sidoqoftë disa gjykatës deklaruan se nuk ka tendencë për shqiptim të dënimeve
rreth minimumit të posaçëm,por të njëjtat zbatohen në përputhshmëri,sepse shqiptimi i
këtyre dënimeve shpeshherë ka për qëllim parandalimin gjeneral si dhe ,të ndikojë që të
tjerët të mos kryejnë kësi vepra penale.
10.Qëllimi veprave penale korruptuese është arritja kundërligjore e pasurisë
shfrytëzuese më shumë se sa është e mundur,përnjë periudhë më të shkurtë kohore.Në
këtë motiv duhet vepruar me kundër motiv,ndërsa mënyra më e mirë është konfiskimi i
pasurisë të fituar me kryerje të veprave penale,si dhe të mjeteve që janë përdorur për
kryerjen e tyre.19Në lidhje me këtë gjykatësit u pyetën se sa shpesh gjatë aktgjykimeve
shqiptojnë masën konfiskim ku gjatë kësaj vërtetohet se 50%e gjykatësve të përfshirë në
19

Shpeshherë me ndryshimet e KP nga viti 2009,Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.114/09në
nenin 98-a është sjellur konfiskim i zgjeruar.
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hetimin ndonjëherë e shqiptojnë masën.Disa prej tyre theksuan se duhet të propozohet
qysh në fazën e hetimit – të vëhet ndalim për disponim me pasurinë për të mos
mundësuar që i njëjti të tjetërsohet,sepse pas përfundimit të procedurës,e cila mund të
zgjasë disa vjet,në emër të të akuzuarit nuk ka pasuri.

Sa shpesh shqiptohet masa e konfiskimit
Shumë shpesh masa e konfiskimit shqiptohet vetëm nga 17% e
gjyqtarëve,përderisa 33% prej tyre asnjëher nuk e kanë shqiptuar.
Përgjigje interesante kanë dhënë disa gjyqtarë të cilët asnjëherë nuk e kanë
shqiptuar. Ata theksojnë se nuk kanë praktikuar shqiptimin e saj,pastaj se ajo paraqet
procedurë të komplikuar dhe do të kishte kuptimin e zvarritjes plotësuese të procedurës
penale për shkak se duhet të mblidhen shumë të dhëna për gjendjen e pasurisë të të
akuzuarit.
11Nisur nga fakti se ditë për ditë ballafaqohen me këtë problematikë nga
gjykatësit u kërkua mendim për përmirësim të gjendjeve në lëminë e korrupsionit,
respektivisht në përgjithsi çka duhet të ndërmeret për përmirësim të rezultateve në
ballafaqim me trupat korruprtuese në shoqëri.
Pjesa më e madhe e tyre si hapësirë për intervistë e zgjodhën hetimin,
përkatësisht sigurimin e provave në fazën më të hershme të procedurës,disa gjykatës
theksuan se duhet të ashpërsohen sanksionet.
Ç.Vëzhgim dhe bashkpunim
Përpjekjet shumëvjeçare të Koalicionit për vëzhgimin e procedurës penale për
vepra penale korruptuese u përshëndetën nga ana e të gjithë gjyqtarëve të përfshirë në
intervistë.Ata theksuan se prezenca e personave profesional gjatë gjykimit,në rol të
vëzhguesve,ndikon drejt rritjes së përpjekjeve për rrjedhë më kualitative të seancës nga
ana e gjykatësit.
Në veçanti janë interesuar për rezultatet e monitoringut – të lëshimeve të
vërtetuara dhe drejtimeve për tejkalim të tyre.
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4. PËRFUNDIME DHE REKOMENDIME
Përfundime20
Veprat penale Keqpërdorim të pozitës zyrtare, autorizim dhe Mashtrim
dominojnë në çdo aspekt të lëndëve të vëzhguara.Gjendja e këtillë imponon të
përfundojmë se veprat tjera penale korruptuese (që përmbahen në
hetim)shumë rrallë kryhen në realitet ose aftësitë operative të organeve të
përndjekjes mundësojnë ballafaqim efikas vetëm me dy veprat e përmendura
penale korruptuese – Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim dhe
Mashtrim.
Profiline kryerësit të veprës penale korruptuese e përbëjnë këto
elemente:jetesa në mjedis urban, me moshë prej 36 deri 55 vjet ,me përkatësi
nacionale,kryesisht janë maqedonas,shtetas të Republikës së Maqedonisë,me
arsim të mesëm dhe të lartë.
MPB ka pozitë dominuese gjatë parashtrimit të kallëzimeve penale (62%),që del
nga shtrirja operative,obligimet specifike punuese si dhe numri më i madh i të
punësuarve në të,para se gjithash në vende operative.
Veprat penale të korrupsionit kryesisht janë të pavarura apo si pjesmarrje e dy
personave në kryerjen e veprës,me qëllim që të ruhet konspirimi si dhe të
vazhdohet me aktivitetet e mëtutjeshme kriminale.
Ekziston përdorim i parëndësishëm i masave të posaçme hetuesepër dëshmim
të fakteve.Gati të gjitha masat e shqiptuara janë në lëndë të cilat janë
udhëhequr në ghykatën Themelore Shkup I,ku shpeshherë është zbatuar masa e
vëzhgimit të fshehtë,përcjellja.
Edhepse ligjdhënësi e kufizon periudhën kohore nga parashtrimi i aktakuzës e
deri në caktimim e seancës së parë prap se prap të dhënat çojnënë përfundimin
se vetëm në 4% të lëndëve është ruajtur afati ligjor.Gjendja e këtillë është
brengosëse,duka pasur parasysh faktin se edhe kjo pjesë e procedurës merret
parasysh gjatë vlerësimit të gjykimit në afat të arsyeshëm,e me të edhe
respektimi i nenit 6 paragrafi 1 nga KEPNJ.
20

Në raport ekzistojnë dy lloje të të dhënave,ato të procedurave të vëzhguara të lëndëve gjyqësore dhe ato
të bisedave të realizuara me gjykatës-penalist.Për disa pyetje ekziston kolizion në përgjigjet dhe për atë në
analizë do të hasen qëndrime më të ndryshme të gjykatësve në raport me të dhënat e fituara nga vëzhgimi.
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Kundërshtim të aktakuzës është parashtruar për 36 lëndë (23%) por ajo që është
më e rëndësishme është refuzimi i të gjithave.Sa për rikujtim vitin e kaluar (në
lëndët e vëzhguara) janë parashtruar 18 kundërshtime të cilat gjithashtu kanë
qenë të refuzuara.
Edhepse bëhet fjalë për vepra penale të prekshme,me arritje të shfrytëzimit të
pasurisë në mënyrë kundërligjore ku rreziku nga evitimi i drejtësisë nga ana e të
akuzuarit dhe të pranishmit,prap se prap në 80% të lëndëve nuk është shqiptuar
masë për sigurim të prezencës së të akuzuarit.
Sipas të dhënave të vëzhgimit masa e paraburgimit është shqiptuar në 20
lëndë.Nëse meret parasysh fakti se vëzhgohen 154 procedura penale ka
mundësi se do të nxirret përfundimi se zbatimi i saj nuk përfshin përmasa të
mëdhaja,por kur theksojmë se nga 468 të akuzuar masa e paraburgimit është
shqiptuar për 218 persona atëherë pamja është më ndryshe.
Te të gjitha 20 lëndët në të cilat është shqiptuar masa e paraburgimit janë
udhëhequr në gjykatën Themelore Shkup I.Prej këtu del përfundimi se në këtë
gjykatë më lehtë shqiptohet kjo masë për sigurim të prezencës së të akuzuarit
në krahasim me gjykatat tjera.Gjithsesi do të kishim pasur pamje më të mirë
rreth kësaj pyetje nëse në këtë gjykatë realizoheshin bisedat me gjykatësit siç
ishte rasti me gjykatat tjera.
Afër 80%të lëndëve udhëhiqen para këshillit gjyqësor i përbërë nga një gjykatës
profesional dhe dy gjykatës të jurisë.
Shumica e të akuzuarve ose 60% e kanë shfrytëzuar të drejtën për mbrojtje
formale,respektivisht kanë pasur mbrojtës duke përfshirë edhe rastet me
mbrojtje të obliguar.
Sipas rregullës seancat janë realizuar në prezencë të të akuzuarit,që d.m.th. ka
mundësi që drejtpërdrejtë të marrë pjesë në mbrojtjen e tij,vetëm në raste të
rralla është gjykuar në mungesë të të akuzuarit.
Si arsye më të shpeshta për pezullim të diskutimit kryesor paraqiten prokurimi i
materialeve dëshmuese dhe thirrja e dëshmitarëve të ri.
Vërehet ztbatim i parëndësishëm i masave për sigurim të përkohshëm dhe
marje të lëndëve dhe pasurisë.Pikërisht,nga gjithsej 154 lëndë penale
korruptuese vetëm në 6 lëndë ose 4% është sjellur vendim për sigurim të
përkohshëm ose marje,që është vërtet shumë pak sepse sipas definicionit
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veprat korruptuese janë sjellje kundërligjore të ndikimit,me arritje mjeteve
enorme materiale.
Si mjete dëshmuese më shpesh të përdorura sipas të dhënave,mund të
përfundojmë se në masë të madhe faktet janë vërtetuar përmes mjeteve tjera
dëshmuese,kështu që nuk ka nevojë për ekspertizë apo të dhëna serioze
finansiare për kryerjen e tyre janë arsye për numrin e parëndësishëm të
ekspertizave.
Këtë vit është zvogëluar numri i aktgjykimeve të cilat janë shpallur
menjëherë,pikërisht vitin e kaluar kanë qenë 53%,përderisa këtë vit është
thjeshtësuar në 33%.Për këtë masë është rritur numri i aktgjykimeve të cilat
shpallenmë gjatë se tre ditë.Vitin e kaluar kanë qenë rreth 11%,përderisa këtë
vit janë 23%.
Gjykatat e shkallës së parë për lëndë me vepra penale korruptuese në pjesën më
të madhe kanë sjellur aktgjykime gjykuese prej ku mund të konstatojmë sukses
të prokurorëve në raport me argumentimin e aktakuzavegjatë diskutimit
kryesor.Nëse këtë e lidhim me faktin se të gjitha kundërshtimet e aktakuzësjanë
refuzuar,do të del përfundimi se prokurorët kanë qenë në nivel të duhur.
Prap se prap nga ana tjetër duhet pasur parasyshedhe fakti i marë gjatë bisedës
me gjykatës të cilët ankohen në akuza të papërgaditura dhe probleme te të cilat
hasin në komunikim me institucionet gjatë kërkimit të provave plotësuese,që
tregon në faktin se është i nevojshëm përmirësim i kaualiteteve të aktakuzave.
Gjykatat praktikojnë sanksione relativisht të ulëta për kryerësit e veprave penale
korruptuese.Kjo mënyrë e veprimit nuk mund të përforcojë rolin e përgjithshëm
parandalues të dënimit e aq më pak atë special.
Gjykatat e shkallës së parë gjatë vendosjes për lëndët korruptuese e kanë
respektuar parimin për gjykim në afat të arsyeshëm.Pikërisht,në 68% të lëndëve
të gjykuara vendimi gjyqësor është sjellur në periudhe deri më 6 muaj,që është
për tu përshëndetur nisur nga karakteri specifik i veprave penale dhe mënyra e
dëshmimit.
Sipas mendimit të gjykatësve,organet e përndjekjes nuk janë në gjendje që me
sukses ti identifikojnë veprat penale korruptuese,e me të ti zbulojnë dhe ti
dokumentojnë.
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Rekomandime

Duke marrë parasysh se qëllimi kryesor i hetimit është mbledhja e provave dhe të
dhënave të nevojshme për sjelljen e vendimit rreth asaj nëse ka bazë të ngritet
aktakuzë apo jo,vëllimi i hetimit nuk duhet të jetë as shumë i gjërë e as shumë i
ngushtë por i përshtatur me nevojat e çdo rasti konkret.Nuk duhet të pritet që
hetimi tu japë përgjigje të gjitha pyetjeve që parashtrohen në kontestin
konkret,por vetëm të mundësojë vendim për rrjedhën e mëtutjeshme të
procedurës,duke pasur parasysh se në diskutimin kryesor verifikohen të gjitha
faktet e nevojshme.Gjithsesi,këtu duhet pasur parasysh edhe qëndrimin e
gjykatësve të cilët potencojnë se në lëndët korruptuese shpeshherë kanë nevojë
për prokurim të provave plotësuese të cilat ndikojnëmbi efikasitetin e
procedurës.Pikërisht,qëndrimi i tyre është se pjesa më e madhe e provave
materiale duhet të mblidhet gjatë hetimit edhe përpos faktit se në atë mënyrë ajo
do të zgjat më shumë,krejt kjo me qëllim të zvogëlimit të nevojës për prova
plotësuese të diskutimit kryesor e me të edhe zvarritje të vet procedurës.
Të respektohet norma ligjore lidhur me periudhën kohore prej parashtrimit të
aktakuzës deri në caktim të seancës së parë.
Të udhëhiqet politikë restriktive drejt shqiptimit të paraburgimit,si masë për
sigurim të prezencës së të akuzuarit,pikërisht masa e paraburgimit është e
shqiptuar në 20 lëndë të vëzhguara por është e zbatuar te 50% të akuzuarve.
Të bëhet përpjekje që zgjatja e masës së paraburgimit të thjeshtësohet në
minimum respektivisht ajo të thjeshtësohet vetëm në kohën e duhur e të
nevojshme.
Gjykimi në mungesë të jetë vetëm në rrethana të jashtzakonshme sepse me
prezencën e drejtpërdrejtë i mundësohet të akuzuarit kontrollim i tërësishëm në
gjykim dhe kontribut në ndërtimin e mbrojtjes.
Të zmadhohet zbatimi i masave për sigurim të përkohshëm dhe marrje të lëndëve
dhe pasurisë,nisur nga karakteri i veprave penale dhe shfrytëzimeve të mëdha
materiale që i arrijnë kryerësit e veprave.
Përpjekje për rritjen e numrittë aktgjykimeve që shqiptohen menjëherë,nisur nga
fakti se ka rënie të konsiderueshme në krahasim me vitin e kaluar.
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Të nxitet rritja e suksesit të paditësve të autorizuar nëpërmjet parashtrimit të
aktakuzave më të argumentuara të cilat në masë të madhe e lëhtësojnë punën e
gjykatës dhe e zvogëlojnë zgjatjen e procedurës.
Është e nevojshme që gjykatat ti kushtojnë vëmendje politikës ndëshkuese drejt
kryerësve të veprave penale korruptuese,me fjalë të tjera vërehet shqiptimi i
dënimeve më të ulta,më shpesh rreth minimumit të posaçëm ligjor,që has në
harmoni me përpjekjen për mbrojtje më serioze të të mirave të cilat ruhen me
këto vepra penale.
Si motiv për kryerjen e veprave penale korruptuese është fitimi material,për atë si
kundërmotiv duhet të veprojë marrja e pasurisë së fituar në mënyrë
kundërligjore,përkatësisht konfiskimi,e në veçanti konfiskimi i zgjeruar.Gjykatat
më shpesh duhet ti zbatojnë këto instrumenti kuptohet pasi të kenë gjendje
faktike të caktuarë dhe të qartë.
Të mbahet tendenca për aktgjykim në periudhë më të shkurtë
kohore,respektivisht gjykimi në afat të arsyeshëm,që paraqet implementim të
njërës nga principet themelore të KEDNJ.
Të orvatet që të sigurohen mjete finansiare përkatëse për përgaditje të
konstatimeve të ekspertëve dhe mendime ( kanë ndikim të madh për verifikim të
drejtë të gjendjes faktike),me të cilën do të kemi zbatim më të shpeshtuar të
ekspertizës si mjet dëshmues.
Me qëllim të përmirësimit të kapaciteteve të organeve të përndjekjes rreth
identifikimit të veprave korruptuese dhe dokumentimit në kohë të duhur,me
ç’rast në masë të madhe do të kishin lehtësuar rrjedhën e mëtutjeshme të
procedurës,rekomandohet realizim i trajnimeve në organet e përndjekjes në këtë
temë.
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