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PËRMBLEDHJE E SHKURTË E RAPORTIT NGA PROJEKTI "PROGRAMI PËR
MONITORIM TË LËNDËVE GJYQËSORE LIDHUR ME KORRUPSIONIN NË
REPUBLIKËN E MAQEDONISË" PËR VITIN 2011
Raporti i projektit "Programi për Monitorimin e rasteve gjyqësore
lidhur me korrupsionin në Republikën e Maqedonisë" në vitin 2011 u përgatit
nga Doc. D-r. Gjorgji Slamkov (profesor i së drejtës penale në Fakultetin
Juridik në Universitetin Evropian - Shkup).
Punimi përbëhet nga tre pjesë, me degëzime përkatëse, në varësi të
çështjes së përpunimit, e cila fillon me një Hyrje dhe metodologji të
hulumtimit, pjesa e dytë quhet Analiza e rezultateve të monitorimeve të
lëndëve në fushën e korrupsionit në vitin 2011 dhe në pjesën përfundimtare
përcaktohen Konkluzione dhe rekomandime.
1. Në pjesën e parë - Hyrje dhe metodologjia e hulumtimit, autori,
nëpërmjet katër pikëve, përcakton kornizën e kërkimeve apo qasjen
metodologjike,si dhe qëllimet e hulumtimit. Fillimisht përpiqet ta definojë
termin "korrupsion", ku ai përdor dy përkufizime, e para e Vito Tancit, e dyta e
Bankës Botërore,në vazhdim i përcakton karakteristikat etike dhe fenomenale
të dukurisë duke përdorur drejtësi penale dhe qasje kriminologjike.
Autori përpiqet ti përcaktojë veprat penale që janë në kontakte më të
shpeshta me korrupsionin, dhe ti paraqesë karakteristikat e tyre, dhe I
identifikon si individuale nëpërmjet një objekti të veçantë të mbrojtjes,ashtu
edhe si edhe ne grup përmes një strukturë të përbashkët të mbrojtjes.
Sidomos kujdes te veçantë I kushton qasjes metodologjike ku parashikon disa
dobësi dhe sugjeron mënyrat për ti korrigjuar ato në hulumtimet e ardhshme.
Logjikisht në këtë pjesë, i përcakton qëllimet e hulumtimit përmes së cilëve
kërkon që të merr një pasqyrë të plotë rreth mënyrës se si gjykatat merren
me rastet e korrupsionit,gjegjësisht me efikasitetin e tyre.
2. Pjesa e dytë - Analiza e rezultateve të monitorimeve të lëndëve në
fushën e korrupsionit në vitin 2011 është thelbësore, në të analizohen të
dhënat e marra gjatë studimit, i njëjti përbëhet nga dhjetë pikat nëpërmjet së
cilëve është zhvilluar e gjithë procedura penale.
Në të jepet sqarim për përfshirjen e hulumtimit, pra në vitin 2011 janë
monitoruar 174 lëndë me 194 vepra penale, me çka në rolin e të akuzuarit
shfaqen 548 njerëz në 528 seanca të vëzhguara para 14 gjykatave themelore
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(Manastir, Veles, Kavadar ,Koçani . Shkup I, Strumicë, Tetovë, Shtip, Ohër,
Gostivar, Kumanovë, Strugë, Prilep dhe Negotinë .Me monitorimin për vitin
2011 përfshihen 174 lëndë me 16 vepra penale të veçanta: Ndërmjetësim
joligjor,prodhim pa leje,evazioni, prodhimin e paautorizuar dhe lëshimi në
qarkullim të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve,
falsifikim të dokumenteve zyrtare, përvetësim në zyrë, evazioni fiskal,
keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe autoritetit, ndikimi joligjor tek dëshmitarët,
dëmet ose privilegjet e kreditorëve, falsifikimi i mjeteve, shoqëria kriminele,
falimentimin e rremë, duke marrë ryshfet , pastrimit të parave dhe të
ardhurat tjera nga krimi dhe mashtrim.
Autori arriti në përfundim se në rastet e monitoruara procedura
penale shpesh është mbajtur për shpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim
dhe mashtrim, duke treguar se kjo situatë është përsëritur në çdo hulumtim
vjetor.

Viti

Gjyqet
themelore

Lëndët

Veprat penale

Keqpërdorimi i
pozitës zyrtare
dhe autorizimit

Mashtrim

2009
2010
2011

9
8
14

110
154
174

110
175
194

68
75
96

32
58
51

Më tej përcakton profilin e autorit të krimit të korruptuar me
karakteristikat e mëposhtme:







Jeton në zonat urbane;
Të moshës 46 deri në 55 vjet;
Nacionaliteti maqedonas;
Me arsim të mesëm ose të lartë;
Shfaqet si kundërvajtës;
Shtetas i Republikës së Maqedonisë.

Në këtë seksion jep sugjerime për zgjerimin e hulumtimeve të
ardhshme me kritere të reja, p.sh. llojin e vendit të punës dhe ndikimi i saj për
korruptim, gjithashtu tregon se pothuajse të gjitha kriteret në përqindje të
lartë hasin në "nuk ka të dhëna", duke çuar në një situatë ku përfundimet të
nxirren nga të dhënat në dispozicion,për këtë shkak rekomandon në
hulumtimet e radhës të reduktohet ky fenomen.
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Për procedurën paraprake konstaton se MPB ka një pozitë dominuese
në paraqitjen e akuzave penale (44%), e cila buron nga pozita e saj operative,
detyrat specifike, si dhe shumica e punonjësve në të. Sa për rikujtim vitin e
kaluar kontributi i MPB në dorëzimin e fletë paraqitjeve ishte 62%. Nga ana
tjetër, rritja e rolit të prokurorit publik për të iniciuar procesin, apo nga 14% e
vitit të kaluar rritet deri në 26 për qind. Kjo situatë është përshëndetur nga
autori duke u nisur nga fakti se që nga nëntori 2012 fillon zbatimi Ligjit të ri
për Procedurë Penale i cili parashikon ndër të tjera rolin e theksuar të
prokurorit publik, në veçanti nëpërmjet zbatimit të hetimeve të prokurorisë.
Në të njëjtën kohë përcakton se kontributi i organeve inspektuese në
veprimet zbuluese është i parëndësishëm me çka rekomandon përmirësimin
e kapaciteteve të tyre rreth identifikimit të veprave korruptuese dhe
dokumentacionin në kohën e duhur, sepse gjendja e tillë çon në transferimin
e barrës në zbulimin e organeve tjera, si dhe për të rritur shifrën e errët.
Lidhur me hetimet konstaton se e njëjta është kryer në 90 % të
rasteve, ndërsa në 10 % të rasteve nuk ka pasur asnjë hetim, pra, është
vepruar drejt akt akuzës direkt. Arriti në përfundim se në rastet e monitoruara
të korrupsionit dominon akuzë indirekte apo zbatohet hetimi si fazë e parë në
procedurën penale që do të thotë që autoritetet kompetente në fazën e
zbulimit nuk i sigurojnë provat e nevojshme -kualitative , kështu që provat
duhet të gjenden në fazën e hetimeve. Autori konstaton se në gjysmën e
rasteve hetimi ka zgjatur tre muaj, që është në përputhje me qëllimin e
ligjit,por me disa parime që kërkojnë efikasitet të procedurës, sidomos
kërkesa për gjykim brenda një kohe të arsyeshme. Por në 13 për qind të
rasteve hetimi ka zgjatur më shumë se 1 vit, dhe është e vështirë për të gjetur
një justifikim të arsyeshëm.
Aplikimi i masave të posaçme hetimore është i parëndësishëm në më
pak se 10 për qind të rasteve të vëzhguara, ku është përdorur kryesisht masa
për përgjimin e komunikimeve, ka pabarazi të madhe midis gjykatave
themelore në lidhje me zbatimin e tyre, kryesisht rastet me masa të tilla hasen
tek gjykata themelore Shkup 1. Autori rekomandon që të respektojnë normën
përfshirë në Nenin. 295 të Ligjit për Procedurë Penale që përcakton periudhën
kohore prej ngritjes së aktakuzës deri tek caktimi i seancës se parë. Sipas të
dhënave nga vëzhgimet vetëm në 3% të rasteve është vepruar në bazë të
ligjit, që nga ana e vetë fuqishëm ndikon në efikasitetin e procedurës. Arrin
në përfundim se përgjegjësinë për gjendjen duhet ta mbajë kryetari i këshillit
të gjykatësve , që është e papranueshme për çdo të dhjetën lëndë kontrollimi
kryesor të caktohet një vit pas pranimit të aktakuzës.
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Sa i përket kontrollit të aktakuzës, ankesë kundër një aktakuze është
ngritur brenda 17 për qind të rasteve, shumica e tyre janë hedhur poshtë, një
pjesë e parëndësishme është pranuar në gjendjen siç shihet në vazhdimësi.
Autori konstaton se ky fakt favorizon funksionimin e prokurorit publik, ose
tregon se përgatit akuza cilësore, duke bërë që ankesat të refuzohen.
Masat për të siguruar praninë e të akuzuarit gjatë procedurës janë
parashikuar në 37 nga 174 raste, ndërsa në disa raste janë të theksuara disa
masa të llojit të njëjtë ose të ndryshëm. Më së shpeshti është përdorur masa e
paraburgimit - në 27 raste, para së gjithash në procedurat për veprat
Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim, i paraparë dhe i ndëshkueshëm
sipas nenit 353 të KP, dhe vepra shoqëri kriminele neni, 394 KP. Në
përgjithësi raste të paraburgimit janë kryer para Gjykatës themelore Shkup 1,
ndërsa rreziku i arratisjes është arsyeja më e zakonshme për përcaktimin e
paraburgimit. Bazuar në të dhënat autori rekomandon për të drejtuar një
politikë kufizuese për shqiptimin e paraburgimit. Gjegjësisht, si një masë për
të siguruar praninë e të akuzuarit është kumtuar në 27 prej lëndëve të
vëzhguara, por është aplikuar për 47 për qind të personave të akuzuar (nga
548 të pandehur masa paraburgim i është kumtuar 255 personave). Anketa
tregoi sërish se gjyqtarët shumë pak aplikojnë masën e garancisë, vetëm në 2
raste, ajo hap hapësirë për diskutim pse,cilat janë arsyet për këtë qëndrim,
nuk kanë besim tek ajo apo është diçka tjetër në pyetje.
Sa i përket kontrollimit kryesor autori arrin në përfundim se në 91 për
qind të seancave të vëzhguara orari i pjesëmarrësve në procedurën është në
përputhshmëri me Nenin. 329 të L. për Procedurë Penale, dhe se në pjesën
më të madhe(76%), rastet e korrupsionit janë të përpunuara para këshillit
gjyqësor nga një gjyqtar dhe dy anëtarë jurie.
Në 6 për qind të seancave është gjykuar në mungesë të akuzuarit,
arsyeja më e shpeshtë është mosprania e të pandehurit (ekzistojnë arsye të
rëndësishme për tu gjykuar në mungesë),më rrallë ndodh arsye të jetë
arratisja e të akuzuarit. Autori thekson se informacioni i përmendur nuk duhet
të jetë befasi sepse 47% e të pandehurve iu shqiptua masa e paraburgimit, që
do të thotë ajo siguron praninë e të akuzuarit gjatë procedurës, përveç asaj
janë aplikuar dhe masa të tjera për të siguruar praninë - në 37 raste(lëndë).
Rekomandohet gjykimi në mungesë të jetë vetëm në rrethana të
jashtëzakonshme (rreziku i vjetrimit të ndjekjes, humbjes së provave), sepse
me prani të drejtpërdrejtë i mundësohet të pandehurit një rishikim i plotë i
gjykimit dhe kontribut në ndërtimin e mbrojtjes.
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Për të arritur objektivat e procedurës nevojitet që seanca kryesore të
jetë e përgatitur, lënda duhet studiuar në detaje nga gjyqtari përgjegjës, gjatë
gjykimit palëve t'u respektohen të gjitha të drejtat ligjore, por në të njëjtën
kohë të parandalohen përpjekjet për të vonuar seancën. Për të arritur të lart
përmendurën duhet qe gjykatësi të ketë kontroll të plotë mbi lëndën, dmth të
jetë gjykatës menaxher, me çka sjelljet e tij do të kenë karakter të menaxhimit
me rastin gjyqësor. Në të vërtetë ruajtja e parimit së gjykimit në kohë të
arsyeshme është konsideruar si një nga elementet kyçe të menaxhimit të mirë
gjyqësor. Kjo e detyron gjyqtarin gjykues që në kohë të marrë punimet dhe
me sukses të udhëheq procesin.
Arsyet për shtyrjen e seancave janë të ndryshme, por më shpesh
ndodhin nga mungesa e të akuzuarit (25% ose 138 anulime), në mes është
nevoja për furnizimin me materiale dëshmuese (17% ose 93 anulime) dhe
mungesa e avokatit (15% ose 82 anulime). Më e radhë si arsye për anulimin e
seancave është mungesa e të dëmtuarit (7% ose 38 anulime) dhe mungesa e
prokurorit publik (6% ose 32 anulime).
Nevoja për pushim është arsyeja më e shpeshtë për ndërprerjen e
seancës kryesore (83% e ndërprerjeve).Është theksuar se të dhënat në vitin
2011 në lidhje me pikën - arsyet për ndërprerje të seancës kryesore janë më
optimiste se ato në vitin 2010 sepse janë reduktuar ndërprerjet për shkak të
marrjes së provave (nga 20 për qind në 6 për qind), kryesisht për shkak të
nevojës për pushim.
Vëzhgimi tregoi zbatim të parëndësishëm të masave për sigurim të
përkohshëm dhe konfiskimin e gjësendeve dhe pronave, pra, vetëm në 5% të
rasteve është sjell vendim për siguri të përkohshme ose konfiskim, që është
me të vërtetë shumë pak, sepse me definicion aktet korruptuese janë sjellje
ilegale në ndikim, duke përvetësuar burime të mëdha materiale. Prandaj
është e rekomandueshme për të rritur zbatimin e masave për sigurimin e
përkohshëm dhe konfiskimin e gjësendeve dhe të pasurisë. Autori thekson se
këto të dhëna kanë efekt negativ në ballafaqimin me korrupsionin,
domethënë,organet e zbatimit të ligjit janë të obliguar ti iniciojnë, ndërsa
gjykatat më shpesh duhet të aplikojnë masa të përkohshme sepse kanë një rol
thelbësor në realizimin e politikës kriminele të këtij lloji të kriminalitetit.
Në gjykimet e
krimeve të korrupsionit, gjyqet,në përgjithësi,
mbështeten në deklaratën e të pandehurit dhe në dëshmitë e dëshmitarëve.
Kështu, materialet dëshmuese të dorëzuara më së shumti i përkasin
dëshmisë së të akuzuarit - 25% dhe dëshmia e një dëshmitari - 22%.Autori
5
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thekson se karakteri i akteve korruptuese, veçanërisht veprimet më të
shpeshta -keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe autorizim dhe mashtrimit,
kërkon që vend më të rëndësishëm në të shprehurit të kenë dokumente të
shkruara dhe provat materiale. Thekson se është e nevojshme për të rritur
përfaqësimin e tyre, që do të thotë efikasitet më të madh të organeve të
zbatimit të ligjit në zbulimin dhe sigurimin e këtyre provave materiale.
Në vitin 2011, njësoj si viti i mëparshëm 2010, sipas të dhënave të
vëzhgimit, në asnjë rast nuk është paraqitur një kërkesë për përfshirjen në
programin për mbrojtjen e dëshmitarëve, apo nuk përdoret ky mekanizëm
për mbrojtjen cilësore të dëshmitarëve, dhe për ti dëshmuar faktet ligjërisht
relevante në veprat penale për korrupsion. Ky informacion nuk përputhet me
natyrën e veprave korruptuese dhe nevoja për të siguruar prova,dhe
informacioni që deklarata e dëshmitarit është një nga mjetet më të përdorura
të provave. Kjo situatë kërkon hulumtime të mëtejshme për mos përdorimin e
mbrojtje cilësore të dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë.
Gjykatat e shkallës së parë për rastet e veprave penale të korrupsionit
në shumicën e rasteve, kanë sjellë vendime gjyqësore,ku mund të
konstatohet suksesi i prokurorëve në lidhje me argumentimin e aktakuzës
gjatë seancës kryesore. Nëse të përmendurën e ndërlidhemi me faktin se
shumica e ankesave të aktakuzës ishin refuzuar ,rezulton që prokurorët kanë
qenë në nivelin e duhur. Autori rekomandon për të mbajtur drejtimin drejt
sanksioneve të rrepta për autorët e veprave penale për korrupsion, duke
marrë parasysh natyrën e tyre. Gjegjësisht, në vitin 2011 ka përmirësim në
këtë fushë përmes aplikimit të dënimeve efektive me burg dhe më afatgjate
dhe gjoba më të larta. Megjithatë, sistemi ynë i sanksioneve penale është i
gjithanshëm duke lejuar shpalljen e sanksioneve të tjera, veçanërisht
sanksione dhe masat alternative për autorët e akteve korruptuese.
Vazhdon trendi për zvogëlim të numrit të vendimeve që janë shpallur
menjëherë, kështu që në vitin 2009 ishin 53% e vendimeve, në vitin 2010 33%, ndërsa në vitin 2011 zvogëlohet në 12 për qind. Nga ana tjetër, tejkalim
të afatit ligjor prej 3 ditëve ka deri në 39 për qind të rasteve(në vitin 2010 23%, ndërsa në vitin 2009 - 11%).Autori thekson se ajo është një trend negativ
i vazhdueshëm që duhet të ndalet dhe rekomandon që gjërat të ndryshojë ne
kahun tjetër, në përputhje me ligjin. Krejt logjikisht bën pyetjen se pse është,
ose pse vazhdimisht rritet mënyra e këtillë e veprimit? Përgjegjësinë ia drejton
gjyqtarit, duke kërkuar një përgjigje - nëse ai është tepër i zënë, ose lënda
është problematike dhe e komplikuar, apo është diçka tjetër në pyetje. Autori
thekson se me vëzhgimin nuk janë siguruar të dhëna për këtë problem, por
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rekomandoi gjatë hulumtimeve të ardhshme ti kushtohet rëndësi çështje.
Autori vëren mos zbatimin e konfiskimit të zgjeruar,nga kjo masë priten
rezultate të rëndësishme në çrrënjosjen e korrupsionit, por të dhënat nga
vëzhgimet në vitin 2010 dhe 2011 tregojnë se ajo nuk zbatohet, ose zbatimi
është i parëndësishëm. Zbatimi i kësaj mase kërkon angazhim të rëndësishëm
si të gjykatës, ashtu edhe organet tjera, para së gjithash financiare, por
zbatimi i saj do të mundësojë shqyrtim më të hollësishëm të rastit dhe
konfiskimi i të mirave materiale nga persona të tretë të arritura në mënyrë
kriminale. Prandaj rekomandon zbatimin e saj, për të përmbushur qëllimet e
dënimit - si të përgjithshmen, ashtu dhe të veçantën..
Sa i përket standardeve për gjykim të drejtë dhe korrekt, autori i
kushton vëmendje të veçantë gjykimit në kohë të arsyeshme, dhe kjo
shpjegon kornizën normative të legjislacionit tonë dhe pastaj prezanton të
dhënat e marra nga Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë për
veprimet e këtij institucioni pas kërkesave të dorëzuara për mbrojtjen e të
drejtës për gjykim brenda një periudhe të arsyeshme në vitin 2011, me theks
të veçantë në çështjet penale. Nënvizon tezën sipas të cilës sa më e gjatë të
jetë periudha e kryerjes së veprës deri në vendimin e gjykatës, aq më të
dobëta janë efektet e sanksionimit. Vë në dijeni se te kriminaliteti i
korrupsionit tek zbulimi i veprës koha nuk përputhet me momentin e
ekzekutimit të veprës, dhe çfarë do të jetë afati kohor varet nga
profesionalizmi dhe ekspertiza e organeve të zbulimit.
Rreth hulumtimit, arrin në përfundimin se një pjesë e konsiderueshme
e rasteve ende zgjasin një kohë të papranueshme të gjatë,dhe për këtë arsye
duhet bërë përpjekje shtesë për gjykim në një periudhë më të shkurtër kohore
ose gjykim brenda një kohe të arsyeshme, e cila paraqet zbatimin e një nga
parimet bazë të KEDNJ-së . Në shumicën e rasteve kohëzgjatja e proceseve
penale në shkallë të parë përfshin një pjesë të rëndësishme të periudhës së
përgjithshme për lëndën e caktuar prandaj duhet të përpiqemi që kohëzgjatja
të jetë më e shkurtër, por pa rrezikuar në këtë mënyrë qëllimin e dënimit.
3. Pjesa e tretë e raportit titullohet Konkluzione dhe Rekomandime. Në
këtë seksion autori i nxjerr konkluzionet më të rëndësishme që dalin nga
hulumtimi, përpiqet të depërtojë në çdo pjesë të procedurës dmth, autori
nxjerr 22 konkluzione. Me rekomandimet jepen udhëzime për të përmirësuar
efikasitetin gjyqësor në trajtimin e rasteve të korrupsionit, dhe për të
përmirësuar kornizën metodologjike të hulumtimeve në vijim, gjithsej janë
dhënë 14 rekomandime . Në funde autori jep një përmbledhje të literaturës së
shfrytëzuar.
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1. HYRJE DHE METODOLOGJIA E HULUMTIMIT
„Projekti për monitorim të lëndëve gjyqësore nga lëmia e
korrupsionit“ në Republikën e Maqedonisë tashmë për të katërtin vit radhazi
zbatohet nëpër gjyqet e Republikës së Maqedonisë. Realizimi i tij bazohet në
monitorimin e një numri të caktuar të lëndëve korruptuese nëpër gjyqet
themelore, në bazë të së cilës dalin konkluzione për efikasitetin e organeve
kompetente në luftën kundër korrupsionit. Lëndë të monitorimit janë
procedurat gjyqësore për vepra penale korruptuese saktësisht të përcaktuara,
gjithsej 30 vepra,që dalin nga 8 kapituj të pjesës së veçantë të Kodit penal
edhe atë :
-

-

-

-

Vepra penale kundër zgjedhjeve dhe votimit (Ryshfet gjatë zgjedhjeve
dhe votimeve),
Vepra penale kundër shëndetit të njerëzve (Prodhim i paautorizuar
dhe shitja e substancave psikotrope dhe prekursorëve),
Vepra penale kundër pronave (Mashtrim, Mashtrim të blerësve,
Pranimi i dhuratave të paautorizuara, Falimentim i rrejshëm, Shkaktimi
i falimentimit me punë jo etike ,Keqpërdorimi i procedurës për
falimentim, Dëmtimi ose favorizimi i kreditorëve, Evazioni),
Vepra penale kundër financave publike, pagesave, ekonomive
(Pastrimi i parave dhe të ardhurat tjera nga krimi, mashtrim gjatë
operacioneve me para dhe aksione, Dhënia dhe marrja e paautorizuar
e fshehtësisë zyrtare, prodhimi jo i lejuar, evazioni fiskal),
Veprat penale kundër detyrës zyrtare (Keqpërdorimi i pozitës zyrtare,
Përvetësimi ne detyrë,Mashtrim në detyrë,Shërbimi në detyrë, Pranim
i ryshfetit, Dhënia e ryshfetit, Ndërmjetësimi joligjor, Fshehjen
e origjinës së pronës të përftuar në mënyrë disproporcionale, Dhënia e
sekretit zyrtar, Keqpërdorimi i sekretit shtetëror,zyrtar apo ushtarak,
Falsifikimi i mjeteve zyrtare, Paguarja ose pagesë kundër ligjore),
Vepra penale kundër jurisprudencës (Ndikim joligjor ndaj
dëshmitarëve),
Vepra penale kundër trafikut ligjor (Falsifikimi i mjeteve) dhe
Vepra penale kundër rendit publik (Shoqëria kriminele).

Karakteristikë e përbashkët e veprave penale të veçanta të
lartpërmendura është lidhja e tyre me korrupsionin, dmth me përdorimin e
mjeteve materiale për arritjen e ndonjë qëllimi joligjor. Kështu, veprën penale
ryshfet gjatë zgjedhjeve dhe votimeve e hasim në grup për shkak të rëndësisë
së procesit të votimit në formimin e qeverisë,por edhe në zhvillimin e shtetit
në të ardhmen. E drejta e votimit është njëlloj dhe arrihet nëpërmjet
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zgjedhjeve sekrete dhe të pacaktuara,me çka qytetarëve ju mundësohet në
mënyrë të lirë të shprehin vullnetin e tyre. Shfaqja e korrupsionit në këtë
proces do të thotë votimi merr kahe të caktuar për fitim të ndonjë interesi të
caktuar,ashtu që si votimi individual ashtu edhe i tërë procesi i votimit
distancohet nga qëllimi i saj.
Përfitimet e mëdha që i arrijnë organizatat kriminele nga prodhimi dhe
trafikimi joligjor me droga narkotike,substanca psikotrope dhe prekursore
është arsyeja pse kjo vepër Prodhim i paautorizuar dhe shitja e drogave
narkotike,substancave psikotrope dhe prekursorëve është vendosur në grupin
e veprave penale korruptuese. Këta organizata për arritjen e qëllimeve të
tyre,që është arritja e të hyrave marramendëse,shërbehen me dy
instrumente, e para është korrupsioni, e dyta është dhuna.
Veprat penale të përmendura të pjesës vepra kundër pronës mund ti
ndajmë në dy grupe, e para rreth mashtrimit, e dyta rreth falimentimit. Në
esencën e mashtrimit qëndron krijimi i një paqartësie tek viktima për
ekzistimin e disa fakteve me qëllim të arrihet favor pronësie ne mënyrë
joligjore ose kundër ligjit. Dëmi nga ky epilog është i ndjeshëm sidomos nëse
një numër më i madh i njerëzve paraqiten si viktima,ose bëhet fjalë për dëme
me përmasa të mëdha. Veprat penale në lidhje me falimentimin janë futur për
shkak të nevojës për ekzistim të sigurisë në punët ekonomike,apo sepse
pjesëmarrësit në marrëdhëniet ligjore në kohë do ti kryejnë obligimet që kanë
ndaj kreditorëve. Shkaktimi i falimentimit të rrejshëm, posaçërisht
keqpërdorimi i procedurës për falimentim kanë barrë më të madhe sepse si
përmbarues mund të paraqitet udhëheqësi i falimentimit.
Në shtetet e zhvilluara mospagimi pjesor apo i tërë i tatimit llogaritet si
njëra nga veprat penale më të rënda.Me epilogun e tillë në mënyrë direkte
mëshohet në fuqinë e shtetit për realizimin e politikave ekonomike të
skicuara,apo ne funksionimin e tërë sistemit.Pasojat nga të gjitha veprat
penale korruptuese të grupit vepra kundër financave publike, qarkullimi i
parasë
dhe ekonomitë janë të ndjeshëm në lëmin e ekonomisë. Do
kishim përmendur veprën shpëlarje parash dhe të ardhura tjera të veprës
sanksionuese me të cilën kërkohet që të ndalohet qarkullimi i fondeve të
parave të dalura nga aktivitet kriminele në qarkullimin legal të parave. Edhe
pse tek ne janë miratuar më shumë rregullore për të ndaluar këtë dukuri,për
kontrollim të qarkullimit të parave, si dhe një institucion special,por prapë
duhet të punohet rreth kësaj pyetje për shkak të pasojave dëmtuese që dalin
nga vepra. Te ky grup i veprave penale korrupsioni mund të jetë prezent në
krijimin e të mirave kriminele/mjete parash ose në legalizimin e tyre.
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Kur flitet për korrupsionin dhe veprat penale korruptuese,sigurisht që
së pari mendohet për veprat kundër detyrës zyrtare,apo më saktë vepra
Keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe autorizim. Pozita zyrtare paraqet të drejtë
të vërtetuar normative dhe obligim i personit të caktuar të ndërmerr
aktivitete të caktuara të karakterit publik. Ato janë autorizime të vërtetuara
me akt që kanë karakter formal dhe mosrespektimi i tyre krijon dëm për një
subjekt të caktuar. Këto vepra penale janë të ndjeshme ndaj korrupsionit,
sepse e vë në testim aftësinë e bartësit të pozitës zyrtare ti rezistojë sfidës që
të përfitojë në llogari të punës objektive dhe ligjore. Pikërisht vepra
Keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe autorizim paraqitet si vepra penale më e
shpeshtë e kryer në monitorimin për vitin 2011. Si vepra korruptuese të
shfaqura të kësaj grupe do kishim përmendur dhënien dhe pranimin e
ryshfetit,ato janë vepra eksplicite ku tregtohet me pozitën zyrtare, kryerësi i
veprës nuk ka dilemë rreth sjelljes së tij dhe në dijeni kundër ligjore fiton ne
llogari të punës ligjore.
Nga veprat penale kundër jurisprudencës si korruptuese llogaritet
Ndikimi joligjor mbi dëshmitarët. Mirëpo kjo vepër më tepër është në drejtim
të realizimit të kërkesës për verifikim të vërtetës materiale,apo të
mundësohet dëshmi e papenguar kundër personave që janë autorë të
veprave korruptuese. Nga grupi veprat penale kundër trafikut ligjor e kemi
veprën Falsifikimi i mjeteve. Bëhet fjalë për vepër me të cilën rrezikohet
siguria në trafikun ligjor,veçanërisht nëse bëhet fjalë për dokument publik apo
libër zyrtar,që vetë nënkupton përfshirje nga ana e personit të obliguar për
udhëheqjen e dokumentit të atillë.
E fundit,por jo më pak e rëndësishme është vepra Shoqëri kriminele,
nga grupi i veprave penale kundër rendit publik. Shoqëria kriminele
manifeston gradë më të lartë të rrezikut drejt të mirave të përgjithshme
,sepse ajo është grupacion i vendosur të kryej vepra penale,nga definicioni ajo
nuk ka karakter kohor por është krijuar të jetë e përhershme dhe të arrihet
fitim kriminal sa më i madh .Gjatë veprimeve përdorin më shumë metoda të
punës,një ndër primaret është korrupsioni.
1.1. Korrupsioni – termi, arsyet dhe pasojat
Korrupsioni është dukuri shoqërore dëmtuese me ndikim të shfaqur
mbi zhvillimin e shoqërisë. Pasojat nga korrupsioni janë të mëdha,në fakt
përhapja e saj në suaza më të vogla paraqet “virus’’i aftë për ta bllokuar
punën e qeverisë, diskreditimin e institucioneve publike dhe kompanive
private,që ka efekt rrënojës mbi të drejtave njerëzore,gropimi i shoqërisë dhe
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zhvillimi i tij, dukuri që patjetër duhet ndaluar dhe lufta kundër saj duhet të
jetë në të gjitha format. Lufta kundër korrupsionit është gjithëpërfshirëse e
shoqërisë me angazhimin e të gjitha potencialeve, qeveritare dhe
joqeveritare,nacionale dhe ndërkombëtare,ekspertues dhe shkencor, me çka
në plan preventiv por edhe represiv do të përmirësohet ndjenja për
përgjegjësi tek të gjitha njësitë ne shoqëri, që është garancioni më i madh për
respektimin e parimit të ligjshmërisë dhe mbretërimin e së drejtës.
Si dukuri shoqërore dëmtuese, korrupsioni është i vjetër aq sa edhe
shteti, kështu bile edhe Athinasit e vjetër ishin të ballafaquar me këtë
problem shoqëror dhe për këtë shkak kanë pasur grumbull rregullash për
largimin e saj. Me këtë problem është marrë edhe Makijaveli i cili me termin
korrupsion ka nënkuptuar ngecje kualitative të qeverisë. Me termin
korrupsion më së shpeshti nënkuptohet shfrytëzimi kundërligjor i pozitës
shoqërore dhe fuqisë për interes personal. Duke u nisur nga ndikimi i
fuqishëm i egoizmit mund të themi se në një kuptim të caktuar natyra
njerëzore është e nënshtruar në korrupsion. Ashtu që, të jesh egoist dhe
agresiv mjafton të ndiqen instinktet personale, por të jesh i moralshëm dhe i
mirë duhet vendosja e disa përpjekjeve të caktuara për ti mundur instinktet.
Duke jetuar ne shoqëri të organizuar,pikërisht nëse kryen pozitë të caktuar të
fuqishme dhe me ndikim,njeriu ekspozohet para shumë tundimeve me çka
rreziku nga korrupsioni është primar.
Ndër definicionet më të përdorura për korrupsionin është ai i Vito
Tancit , sipas tij, korrupsioni ekziston nëse vjen deri tek rrënimi i qëllimshëm i
principit paanësi gjatë marrjes së vendimeve me qëllim për përvetësimin e
komoditetit të caktuar. Në fakt kryerja e funksionit publik nënkupton punë në
interes te shoqërisë,për përmirësimin e kushteve jetësore dhe standardin e
të gjithë pjesëtarëve të tij, këto janë funksione në politikë, ekonomi,
shëndetësi, arsim, siguri dhe drejtimet tjera të jetesës shoqërore. Kryerja e një
funksioni të caktuar publik paraqet besim të marrë nga anëtarët tjerë të
shoqërisë, se në mënyrë objektive dhe të paanshme do ti përmbushni të
drejtat dhe obligimet që ju janë besuar. Mirëpo ky definicion e përfshin jo
vetëm korrupsionin ne sektorin publik por edhe at privat, me çka arrihet
perceptim ekstensiv i dukurisë. Thyerja e principit të objektivizmit,të
paanshmërisë e hapë derën për korrupsion. Sipas definicionit të Tancit ajo
është me vetëdije dhe e dëshiruar, dmth shkelje me paramendim e
1

1

Vito Tanzi, Corruption around the world, International Monetary Fund Staff papers, Vol.45, No.4
December 1998, http://www.imf.org/external/Pubs/FT/staffp/1998/12-98/tanzi.htm
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paanshmërisë ne vendimmarrje, paramendim me qëllim të arritjes së
komoditetit të caktuar, që në mënyrë ligjore nuk i takon personit.
Shumë shpesh për definimin e termit korrupsion përdoret edhe
definicioni i përgatitur nga Banka Botërore2, sipas së cilës korrupsioni paraqet
keqpërdorim të autorizimeve publike për arritjen e dobive. Ajo paraqet qasje
restriktive drejt studimit të dukurisë sepse kufizohet vetëm ne sektorin publik,
me çka e përjashton korrupsionin nga sektori privat. Kur flitet për
korrupsionin zakonisht mendohet për sjellje kundër ligjore në sektorin publik,
për këtë shkak korrupsioni në sektorin privat në një farë mënyre lihet anash,
që nuk është në rregull sepse realisht ekziston (kërkohet kujdes më i madh
rreth kësaj dukurie) dhe i sjell pasojat dëmtuese sikur se korrupsioni në
sektorin publik.
Kryerja e pozitës së fuqishme dhe vendimmarrëse në kombinim me
egoizmin dhe dëshirën për maksimalizim të pasurisë personale,duke i thyer
normat juridike,është kombinim fitues për hyrje në botën e korrupsionit. Se sa
kjo dukuri do të jetë realisht e pranishme varet nga mënyra e funksionimit e
të gjithë sistemit, dmth nëse shoqëria është fort e korruptuar atëherë shumë
më lehtë do të ketë qasje në korrupsion sepse sistemi është i dobët,apo nuk
ka përgjegjësi për dëmet e shkaktuara. Kur bëhet fjalë për sistem mendohet
për të gjithë institucionet,por ne plan të parë vihet policia dhe inspektoratet
tjera të obliguara për ndryshim të ligjit, të prokurorisë publike-udhëheqësit në
luftën kundër krimit gjithëpërfshirës, të gjykatave (të të gjitha shkallëve)-që
duhet të shqiptojnë sanksionin kryerësit të veprës korruptuese,por edhe ti
konfiskojnë të mirat të arritura në mënyrë kriminele, të institucioneve
penitenciare-nëpërmjet programeve të përshtatshme të arrijnë risocializimin
e të akuzuarit dhe ndryshim me vetëdijen e tij(të vjen në përfundim se krimikorrupsioni nuk është mënyrë e jetesës), të autoriteteve për tretman post
penal-duhet ta fusin ne jetën e përditshme të lirë,apo të arrijnë adaptim të tij
pa kriminalitet. Ky është sistem mjaft i komplikuar dhe nëse vetëm një pjesë e
saj është jo funksionale- „korruptuese“atëherë çështje kohe është kur sistemi
do të ngarkohet. Për këtë shkak ndërtimi i politikave të forta dhe afatgjate
kundër korrupsionit me institucione kualitative për implementim është
zgjidhja për luftë të suksesshme kundër saj.
Shikuar në thelb, në çdo shoqëri ekziston shkallë e caktuar e
korrupsionit,ajo nuk mundet në tërësi të fitohet,e as nuk mundet të krijohet
sistem absolut rezistues ndaj korrupsionit,por është e mundur përmes masave
2

http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm
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të një pas njëshme të zvogëlohet shkalla e saj, dmth të kalohet prej korruptim
të lartë ne të ultë. Në shoqëritë me nivel të ultë të korrupsionit prioritet është
krijimi i një vlere të re,përmirësimi i gjendjes,nga ana tjetër shoqëritë me nivel
të lartë të korrupsionit nuk mund të lavdërohen me krijim të vlerave të
reja,tek ata bëhet rindarja e vlerës aktuale,apo thënë më mirë ata shoqëri nuk
kanë perspektivë.
Korrupsioni ka pasoja afatgjate për shoqërinë,ato janë efekte
ekonomike dhe sociale që krijojnë mos pasje të ideve në sistem dhe shkallë të
lartë të varfërisë. Praktikisht ajo sjell ndarje në shoqëri ku të varfërit bëhen
edhe më të varfër me çka problemet sociale bëhen më të vështira për tu
zgjedhur. Pasojat nga korrupsioni varen nga llojet e korrupsionit që
dominojnë, gjatë së cilëve më e rrezikshme llogaritet ai korrupsion që
mundëson miratimin dhe ndryshimin ligjeve dhe rregulloreve tjera për interes
personal të disa individëve apo grupacioneve.
1.2. Kontinuiteti i projektit 3
Projekti „Programi për monitorim të rasteve gjyqësore në lidhje me
korrupsionin në Republikën e Maqedonisë“ ka filluar në vitin 2008. Prapë se
prapë fillet e projektit paraqiten ne vitin 2007 nëpërmjet pilot fazës gjashtë
mujorëshe e titulluar si „Vlerësimet e nevojës për zhvillim të programit për
monitorim të procedurave gjyqësore në lidhje me korrupsionin në Republikën
e Maqedonisë“ e realizuar nga ana e Koalicionit „Të gjithë për gjykim të
drejtë“ në bashkëpunim me OJQ „Transparencë-Zero Korrupsion“.
Me pilot projektin janë kryer përcaktime të veprave penale në lidhje
me korrupsionin4 (me hulumtimin për vitin 2011 janë përfshirë 30 vepra
penale të veçanta,dmth përveç 24 veprave të përfshira në projekt ,janë
përfshirë edhe këta vepra : prodhim i palejuar, Evazion, Prodhim i
3

Në vitin 2011 janë monitoruar 174 lëndë me 194 vepra penale, me çka në rolin e të akuzuarit shfaqen
548njerëz në 528 seanca të vëzhguara para 14 gjykatave themelore.
4
Me definicionin për korrupsion e paraqitur në korniza të projektit„Vlerësimi i nevojës për zhvillim të
programit për monitorim të procedurave ligjore në lidhje me korrupsionin në Republikën e
Maqedonisë“janë të përfshirë 24 vepra penale,që janë:Ryshfet gjatë zgjedhjeve dhe votimit.
Mashtrim,Mashtrim të blerësve,Pranimi i paautorizuar i dhuratave, Falimentim i rrejshëm,Shkaktimi i
falimentimit me punë jo etike,Keqpërdorimi i procedurës për falimentim,Dëmshpërblimi apo
privilegjomi i kreditorëve,shpërlarje parash dhe të ardhura tjera nga vepra penale,Mashtrim gjatë punës
me para dhe të ardhura,Dhënia dhe marrja e paautorizuar e sekreteve zyrtare,Keqpërdorimi i pozitës
zyrtare dhe autorizimit, Përvetësim në detyrë, Mashtrim në detyrë, Shërbim në detyrë, Marrja e
ryshfetit,Dhënia e ryshfetit,Negocim kundërligjor, Fshehjen e origjinës së pronës të përftuar në mënyrë
disproporcionale,Dhënia e sekretit zyrtarKeqpërdorimi i sekretit shtetëror,zyrtar,ushtarak,Falsifikimi i
mjeteve zyrtare,Paguarja apo pagesë kundërligjore dhe Ndikim joligjor mbi dëshmitarët.
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paautorizuar dhe lëshim në përdorim i drogave narkotike,substancave
psikotrope dhe prekursorëve, Evazion tatimor, Falsifikim i mjeteve dhe
Shoqëri kriminele) janë tubuar materiale empirike në bazë të së cilave në
sipërfaqe janë paraqitur më shumë probleme me të cilat ballafaqohen
organet e ndjekjeve penale gjatë punëve me lëndë të lidhura me korrupsionin.
Kontinuiteti shumë vjeçar i projektit mundëson krijimin e një pamje më të
thellë për gjendjet në këtë lëmi, sikur se edhe për aftësitë e gjykatës për
ballafaqim me këto lëndë korruptuese. Është e rëndësishme mundësia për
analizë krahasuese, me të cilën përmes zbatimit të rezultateve të raporteve
vjetore do të vërehet progresi në punën e gjykatave në lëndët me elemente të
korrupsionit.
Raportet Vjetore përfundojnë me konkluzione për gjendjen e
konstatuar si dhe me rekomandime për përforcimin e kapaciteteve të
gjykatave, duke pasur parasysh ndikimin e korrupsionit në punët e
institucioneve. Në të vërtetë në këtë pjesë mund të vërehet vallë në disa
çështje të caktuara ka përparim apo ngecje në krahasim me vitin e kaluar, që
vetvetiu paraqet indikator për ndërmarrjen e disa iniciativave për
përmirësimin e gjendjes.
1.3. Qëllimet e hulumtimit
Duke u nisur nga pasojat dëmtuese të korrupsionit, me anë të
hulumtimit duhet thellësisht të kalohet nëpër rrjedhojat e lëndëve gjyqësore
korruptuese. Apo nga të dhënat duhet të jepet një pasqyrë e pastër për
rrjedhojën e tyre që vetvetiu do të na tregojë se a ka lëshime të caktuara gjatë
procedurës, dhe nëse përgjigja është pozitive të notohet me çka shumë më
lehtë do të kemi qasje në gjetjen e zgjidhjeve të përshtatshme. Pikërisht kjo
është një nga qëllimet e hulumtimit, analiza e të dhënave të marra nga
monitorimi i lëndëve gjyqësore në lidhje me veprat penale korruptuese.
Analiza e këtillë do të mundësojë grupimin e të dhënave të përshtatshme me
fazën e procedurës në të cilën përkasin, me çka edhe në mënyrë më precize
do të nxjerrin konkludime për çështje të caktuara.
Verifikimi i profilit i të akuzuarit për vepër penale korruptuese do të
mundësojë krijimin e zgjidhjeve për tejkalimin e situatave që një person e
detyrojnë në kryerjen e veprës penale-në këtë rast vepër korruptuese. Nga
ato të dhëna do të verifikohet mosha më e shpeshtë e autorëve, niveli i
shkollimit, vallë a është recidivist (përsëritës i veprës), dhe rrethana të
ngjashme. Veçanërisht është e rëndësishme të verifikohet çfarë pozite e
punës më së shpeshti është përfshirë në kryerjen e veprave, duke pas
15
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parasysh se pjesa më e madhe e veprave korruptuese janë të dyanshme, që
dmth ka sistem të shërbimit-kundër shërbimit.
Analiza detale e të gjitha fazave të procedurës penale është qëllimi i
radhës i hulumtimit. Në radhën do kishim përfshirë edhe para hetimin si fillim
i gjithë ngjarjes. Në realitet, shqyrtimi i të gjitha fazave do të mundësojë të
kemi pamje të plotë ne lëvizjen e lëndës me çka do ta përcjellim aktivitetin e
të gjitha subjekteve, si dhe mënyrën e kryerjes së obligimeve ligjore. Nga
momenti i sjelljes së vendimit për implementim të hetimit e deri tek momenti
i prurjes së vendimit të shkallës së parë ka shumë veprime, të gërshetuara
ndërmjet veti, të besuara subjekteve që marrin pjesë në procedurë. Dorëzimi i
ankesës së akuzës, ndërprerje apo anulim i seancës kryesore, ndryshim i
masave hulumtuese të veçanta, ose masa për sigurimin e të akuzuarit nga disa
nga veprimet, por këto janë pyetje bazë të cilëve mund të ju bashkohen
numër i madh i nën pyetjeve prej të cilave mund të bëhet një mozaik i vërtetë
gjatë rezymesë së hulumtimit të tërë. Arritja e këtij qëllimi kërkon angazhim
të madh gjatë monitorimit, dmth numër i madh pyetjesh dhe nën pyetjesh,
duke pasur parasysh se në çdo lëndë mund të paraqiten specifika të numërta,
dhe me të të ndërmerren veprime proceduese që nuk kanë qenë rast në
lëndët tjera. Analizë të zgjatjes kohore të procedurës, apo respektimi i së
drejtës për gjykim në kohë të drejtë është qëllimi i radhës. Nevojitet të
verifikohet periudha nga marrja e veprimeve të para procedurale e deri tek
sjellja e vendimit. Kjo pyetje meriton kujdes edhe në aspekt të rolit të Gjykatës
Supreme të Republikës së Maqedonisë në mbrojtje të së drejtës qytetare të
përmendur.
Analiza e politikës ndëshkuese të gjykatave kundrejt autorëve të
veprave penale korruptuese është e nevojshme me qëllim të vërtetojmë çfarë
sanksione i shpallen autorëve të veprave. Konstatojmë se korrupsioni është
dukuri shumë dëmtuese që seriozisht e shkatërron sistemin, për atë shkak do
të ishte logjike të ketë përgjigje më serioze edhe nga gjykatat, apo si
sanksione ashtu edhe masa për marrjen e të arriturave kundërligjore, dmth
konfiskim dhe veçanërisht, konfiskim i zgjeruar. Nisur nga KP gjykatat kanë
instrumente të gjëra për sanksionimin a autorëve të këtyre veprave, por
gjithmonë duhet të zgjidhet ajo që ka efekt më të mirë, si preventivë ashtu
edhe drejtësi. Çdo nga qëllimet e vendosura jep përgjigje për rajonin që e
përfshin, me lidhjen e tyre në një tërësi do të mundësohet ndërtimi i
fotografisë reale për gjendjen aktuale si dhe parashikimin e hapave të radhës
për përmirësimin e efikasitetit gjyqësor, kuptohet nëpërmjet respektimit të
lirive dhe të drejtave të garantuara.
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1.4. Metodë e hulumtimit
Çdo hulumtim mbështetët në përdorimin e metodave të caktuara , që
në realitet e paraqet mënyrën në të cilën qaset drejt lëndës së caktuar të
hulumtimit. Shikuar metodologjikisht, hulumtimi u implementua me
përdorimin e dy metodave : monitorim dhe pyetësorë. Monitorimi si metodë
mundëson vërejtje shqisore të drejtpërdrejtë nga ana e monitoruesit. Që do
me thënë regjistrim direkt si të ngjarjes/lëndës të hulumtimit ashtu edhe të
dukurive krahasuese/shoqëruese. Në realizimin e hulumtimit për vitin 2011
nga ana e monitoruesve janë monitoruar gjithsej 528 seanca.
Metoda e dytë është instrument-pyetësor paraprakisht i përgatitur, i
përbërë prej 64 pyetjeve. Përmbajtja e pyetësorit i përfshin të gjitha fushat e
procedurës penale dhe nëpërmjet konceptit të tij mundësohet fitimi i
informatave për segmentet e veçanta të lëndës në hulumtim:
















Prej cilës gjykatë udhëhiqet lënda, numri i anëtarëve i këshillit
gjyqësor dhe emri dhe mbiemri i kryetarit të këshillit,
Data kur kryhet hulumtimi, kohëzgjatja e seancës, si dhe cila seancë
është me rend për lëndën konkrete,
Të dhëna për të akuzuarin,
Vepër penale dhe përshkrim i rastit konkret për të cilin
udhëhiqet procedura,
Intervali i ekzekutimit të veprës penale, nga momenti i kryerjes së
veprimeve të para deri tek momenti kur është zbuluar,
Vallë është zbatuar hetim/dhe nëse po, sa kohë ka zgjatur hetimi,
Vallë është urdhëruar ndërmarrja e masave hetuese të veçanta,
Sa kohë ka kaluar nga ngritja e aktakuzës deri tek caktimi i seancës së
parë/vallë i pandehuri paraqiti ankesë ndaj aktakuzës,
Vallë është kryer dorëzimi i rregullt i personave prezenca e së cilëve
nevojitet në seancën kryesore,
Të dhëna në sa raste gjykohet në mungesë ose është dhënë urdhër për
arrestim,
Vallë janë urdhëruar masa më të cilët sigurohet prania e të akuzuarit,
Vallë është shqiptuar masa paraburgim/nëse është shqiptuar, me çfarë
baze dhe kohëzgjatje të paraburgimit,
Të dhëna për gjykimin kryesor,
Arsyet për anulim dhe ndërprerje të gjykimit kryesor,
Vallë gjykata ka shpallur dënim për avokatin(ose person tjetër) i cili e
ofendon gjykatën ose personin tjetër në procedurë,
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Periudha e procedurës së fakteve para gjykatës(me theks të dëshmimit
dhe ekspertizës),
Të dhëna rreth vendimit(kur është paraqitur vendimi, lloji i vendimit
dhe sanksionit penal, vallë gjykata ka vendosur për marrjen e
shfrytëzimit të pronës apo ka vendosur për konfiskim më të gjerë të
pronës),
Vallë janë respektuar standardet për fer dhe gjykim të drejtë,
Sa kohë ka kaluar nga fillimi i procedurës penale deri tek paraqitja e
vendimit.

Pyetësori është plotësuar nga monitoruesit që drejtpërdrejt kanë qenë
prezent në seancë,nga gjykatës apo nga organet e gjykatave. Për tu vërejtur
është fakti se për një numër të konsiderueshëm të pyetjeve si përgjigje është
përdorur „nuk ka të dhëna“ që në masë të madhe ka ndikim në marrjen e
konkludimeve
individuale. Për këtë shkak në hulumtimet e radhës
monitoruesit të kenë rol më aktiv si ta ndalojnë këtë dukuri. Gjithashtu,
nevojitet nga ana e monitoruesve të parashtrojnë pyetje më detale me qëllim
të kemi pasqyrë më të mirë rreth lëndëve, sepse pikërisht ne detaje të
lëndëve do të gjenden dobësitë ose disa përparësi gjatë veprimit. Nga
monitoruesit kërkohet sjellje aktive si për përgjigje të pyetjeve nga formulari,
ashtu edhe për ata që do të imponohen ne hulumtim, e që kanë ndikim
thelbësor.
Në atë drejtim, në të ardhmen, do të duhet të rishqyrtohen metodat e
hulumtimit,do ishte mirë të realizohet një intervistë me gjykatës penal? nga
ata gjykata themelore që kanë ngarkesë më të madhe me lëndë korruptuese.
Si rikujtim hulumtimi për vitin 2010 shfrytëzonte të dhëna nga intervistat e
drejtpërdrejta me gjykatës nga gjykatat themelore5, për hulumtimet e vitit
2011 nuk janë zbatuar intervista me gjykatës. Me qëllim të vërtetohet se si në
realitet realizohet mbrojtja e të drejtës për gjykim në kohë të caktuar nga ana
e Koalicionit ishte dërguar kërkesë deri te GJSRM për marrje të informacionit
në lidhje me vendimin pas kërkesave për vërtetimin e lëndimit të së drejtës
për gjykim në kohë të caktuar për vitin 2011, me kthesë të veçantë të veprës
penale. Kërkesës i është përgjigjur pozitivisht dhe të dhënat e fituara janë
komentuar në pjesën për standardet për fer dhe gjykim të drejtë.

5

Në vitin 2011 monitorimi i lëndëve gjyqësore me elemente të korrupsionit është realizuar në 14
gjykata themelore në Republikën e Maqedonisë, dhe atë: Manastir, Veles, Kavadarci, Koçan, Shkup I,
Strumicë, Tetovë, Shtip, Ohër, Gostivar, Kumanovë, Strugë, Prilep dhe Negotinë. Për krahasim, në vitin
2010 janë përfshirë 8 gjykata themelore, ndërsa në vitin 2009, 9 gjykata themelore.
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2. ANALIZA E REZULTATEVE NGA MONITORIMI I LËNDËVE NGA LËMIA E
KORRUPSIONIT NË VITIN 2011
Analiza nga të dhënat e hulumtimit të lëndëve gjyqësore në lëmin e
korrupsionit për vitin 2011 tregon përmirësim në fusha të caktuara, por
njëkohësisht tregon dobësi në zonën ku më herët gjendjet kanë marrë kahe
pozitive.
Kryesisht,proceset gjyqësore janë zhvilluar në prani të akuzuarit, ku ka
pasur edhe avokat, para këshillit të gjykatës prej një gjyqtari dhe dy anëtarë të
jurisë. Potencohet kujdesi më i madh që i kushtohet principit për gjykim në
kohë të caktuar, por prapë një pjesë e konsiderueshme e lëndëve ende zgjasin
gjatë kohë që është e papranueshme.
Në krahasim me vitet e kaluara, në vitin 2011 gjykatat kanë praktikuar
sanksione më të rrepta për autorët e veprave penale korruptuese, si
nëpërmjet dënimeve afatgjate efektive me burg, ashtu edhe nëpërmjet
shumëve më të larta të dënimeve me para(sanksionet tjera nuk janë
ndryshuar).
Konfiskimi i zgjeruar edhe më tej mbetet pikë e dobët, kështu, vitin e
kaluar masa ishte ndryshuar tek një lëndë, në vitin 2011, sipas të dhënave
nga hulumtimi , aspak nuk është ndryshuar. Bëhet fjalë për një instrument
mjaft të rëndësishëm kundër arritjes joligjore të të mirave materiale, që
kërkon analizë më të thellë të lëndës që të ndalohen transaksionet e
ndryshme për fshehjen e pronës së fituar në mënyrë kriminele.
Raporti i Komisionit Evropian për përparimin e Republikës së
Maqedonisë në vitin 2011, 6 më saktësisht kapitulli 23 – Gjyqësi dhe të drejta
elementare, përmban të dhëna dhe rekomandime për menaxhim me
korrupsionin. Do me thënë, sipas atij, ekziston përparim i caktuar në politikën
kundër korruptuese, janë ndërmarrë veprime sipas Rekomandimeve të
GSHKK (Grupi i Shteteve kundër Korrupsionit )në lidhje me raundin e tretë të
zhvillimit (financimi i partive politike, si gjatë kohës së zgjedhjeve, ashtu edhe
në vitet kur nuk ka zgjedhje).
Përveç asaj, KE rekomandon miratimin programit Shtetëror 2011-2015
për preventiv dhe shtypjen e korrupsionit dhe program Shtetëror për
zvogëlimin e konfliktit të interesave. Rekomandohet forcimi i kapaciteteve të
6
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Komisionit Shtetëror për pengimin e korrupsionit, njësia Anti korruptuese në
korniza të Departamentit për krim të organizuar në suaza të MPB dhe të
Prokurorisë publike.
Në raport është theksuar se kapaciteti i gjykatave për tu marrë me
raste të ndjeshme të korrupsionit në nivel të lartë është i dobët, se gjykatat
për raste të tilla ndryshojnë dënime të lehta, sikur se edhe ndryshimi i masës
konfiskim është e pa rëndësishme.
Rekomandohet krijimi i një statistike të konsoliduar që do të përmbajë
të dhëna rreth hetimit, ndjekjes, vendimit dhe sanksionit, me qëllim të ketë
shqyrtim më të mirë rreth menaxhimit me korrupsionin, por edhe për krijim të
strategjive të radhës.
2.1. Të dhëna të përgjithshme për lëndët e hulumtuara
Numri i rasteve te monitoruara neper gjykata themelore

GJTH Manastir
GJTH Veles

5%

20%

2%
5%

13%
6%

GJTH Kavadar
GJTH Koçan

GJTH Kumanov
GJTH Ohër

8%

6%
6%

6%
2%

GJTH Gostivar

GJTH Shkup
GJTH Strug
GJTH Strumicë

15%

GJTH Tetovë
3%
3%

GJTH Shtip

GJTH Prilep
GJTH Negotinë

Gjatë vitit 2011 ekipi hulumtues i Koalicionit ka monitoruar procedura
penale të 174 lëndëve për vepra penale korruptuese që janë proceduar para
gjykatave themelore në Republikën e Maqedonisë, që është për 20 lëndë më
tepër se vitin e kaluar 2010. Në bazë të ndarjes së tyre nëpër gjykatat
themelore, mund të konstatohet se afër 50% e lëndëve të hulumtuara bien
para Gjykatës themelore Shkup 1 (20%), Manastir (15%) dhe Kumanovë (13%).
Gjykatat tjera janë përfshirë me përqindje më të vogël,apo prej 2 deri 8 %.
Mund të vërehet se për vitin 2011 hulumtimi përfshin numër më të madh
lëndësh dhe gjyqeve, si dhe përfshirje të caktuar të barabartë të të njëjtëve.
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Kështu, në hulumtimin për vitin 2010 pjesa më e madhe e lëndëve të
monitoruara bien para Gjykatës themelore Manastir (33%), kurse të tjerët
ishin më pak të përfaqësuara. Renditja e këtillë mund të ketë ndikim gjatë
prurjes së konkluzioneve, apo ata të bazohen vetëm në punën e disa gjykatave
themelore, për atë mund të thuhet se të dhënat nga hulumtimi për vitin 2011
mundësojnë përfaqësim më të madh nga aspekti territorial.
Për cilën vepër penale udhëhiqet procedurë

1

0
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359 Ndërmjetësim kundërligjor
276 Prodhim ilegal
239 Evazion
215 Prodhim i paautorizuar dhe lëshimi....
361 Falsifikim i dokumenteve zyrtare
354 Shpërdorim të pozitës
279 Evazion tatimor
353 Keqpordorim i pozitës zyrtare…

80

100

368а Ndikim joligjor mbi dëshmitarëve
257 Dëmtim ose privilegje ...…
378 Falsifikim i pasaportit
394 Shoqëri kriminele
254 Falimentim I rrejshëm
357 Marrja e ryshfetit
273 Larje parash dhe të ardhura tjera…
247 Mashtrim

Gjatë hulumtimit janë monitoruar procedura gjyqësore në 174 lëndë
dhe gjatë asaj për shënim është fakti se në disa prej lëndëve procedura është
udhëhequr në më shumë nene nga KP7, si rezultat i asaj me hulumtimin janë
përfshirë 194 vepra penale.
Në raport me veprat penale të monitoruara mund të konstatohet se
më së shumti është e përfaqësuar vepra penale nga neni 353 i KP –
keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe autorizim, edhe atë 96 prej gjithsej 194
7

Me monitorimin për vitin 2011 janë përfshirë 174 lëndë me 16 vepra penile të veçanta : ndërmjetsim
kundërligjor, prodhim i palejuar, Evazion, prodhim i paautorizuar dhe shitja e lëndëve narkotike,
substancave psikotrope dhe prekursorëve , falsifikimi i mjeteve zyrtare, ndërmjetsim ne detyrë, Evazion
tatimor, Keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe autorizim, Ndikim joligjor ndaj dëshmitarëve, Dëmtim ose
favorizim i kreditorëve, Falsifikimi i mjeteve, Shoqëri kriminele, Falimentim i rrejshëm, Pranimi i
ryshfetit, Larje parash dhe të ardhura tjera nga veprat ndëshkuese dhe Mashtrim
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veprave kanë të bëjnë me këtë vepër, apo, ajo është lëndë e procedurës
përafërsisht në 50% të lëndëve të monitoruara. Vendi i dytë i takon nenit 247
të KP- apo vepra mashtrim, për të cilën udhëhiqet procedurë në 51
lëndë(26%). Në pjesën e mbetur të lëndëve të monitoruara takohemi me
vepra tjera penale,por në përmasa më të vogla. Kështu, veprat penale:larja e
parave dhe të ardhura tjera nga vepra ndëshkuese – neni 273 dhe dëmtimi
ose favorizimi i kreditorëve – neni 257 paraqiten në tetë lëndë, vepra shoqëri
kriminele – neni 394 i KP paraqitet në gjashtë lëndë, vepra penale pranimi i
ryshfetit – neni 357 të KP është prezent në pesë lëndë, veprat evazion të
tatimit – neni 279 dhe përvetësim në punë – neni 354 të KP hasen në katër
lëndë.
Nga dy herë në lëndët e monitoruara i hasim veprat penale falsifikimi i
mjeteve zyrtare – neni 361, falsifikimi i mjeteve – neni 378, ndikimi joligjor
ndaj dëshmitarëve – neni 368a dhe ndërmjetësim kundërligjor – neni 359 nga
KP. Vetëm nga njëherë në lëndët paraqiten veprat penale falimentim i
rrejshëm – neni 254, prodhim i paautorizuar dhe shitja e drogave narkotike,
substancave psikotrope dhe prekursorëve - neni 215, evazioni – neni 239 dhe
prodhim i palejuar – neni 276 nga KP.
Nga kjo më lartë vërehet se veprat penale keqpërdorim i pozitës
zyrtare dhe autorizim dhe mashtrimi kanë rol dominues, apo nga gjithsej 194
vepra penale për të cilat është udhëhequr procedurë ata përfshijnë 147
vepra, dmth, diku 75% të lëndëve.
Nëse bëhet krahasim me rezultatet nga hulumtimet për dy vitet e
kaluara8, do të konstatohet se në raport me veprat penale dominuese për të
cilat udhëhiqen procedurat gjendja është shumë identike, kështu, në vitin
2010 vepra penale keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe autorizim dhe mashtrim
nga gjithsej 175 vepra penale për të cilat është udhëhequr procedurë
përfshijnë 133 vepra ose nga gjithsej 154 lëndë të monitoruara hasen në 133
lëndë. E ngjashme është gjendja edhe në vitin 2009, apo nga gjithsej 110
procedura 68 për lëndë kanë pasur veprën penale keqpërdorimi i pozitës
zyrtare dhe autorizim, ndërsa 32 veprën penale mashtrim.

8

Në vitin 2010 ishin monitoruar 154 procedura(që kishin të bëjnë me 17 vepra penale) Efikasitet
gjyqësor në menaxhimin me korrupsionin në Republikën e Maqedonisë, Koalicioni „Të gjithë për gjykim
të drejtë“, Shkup Janar viti 2010, faqe 12. Në vitin 2009 lëndë për monitorim ishin 110 procedura (bëhet
fjalë vetëm për nëntë vepra penale), Efikasiteti gjyqësor në menaxhimin me korrupsionin në Republikën
e Maqedonisë, Koalicioni ,,Të gjithë për gjykim të drejtë’’, Shkup Shkurt 2010, f. 9
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Viti
2009
2010
2011

Gjyqet
themelor
e
9
8
14

Lëndët

Veprat
penale

Keqpërdorimi i pozitës
zyrtare dhe autorizimit

Mashtri
m

110
154
174

110
175
194

68
75
96

32
58
51

Rezultatet nga hulumtimet në vazhdimësi tregojnë se më së shpeshti
procedura për veprat korruptuese udhëhiqet për veprat keqpërdorim i pozitës
zyrtare dhe autorizim dhe mashtrim, me theksim të së parës sepse
bashkëveprimi i tyre është gati 2 – 1. Vepra keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe
mashtrim, neni 353 KP, është „vepër korruptuese e pastër“,ajo është vepër
kundër pozitës zyrtare. Veprën mund ta kryen personi të cilit i janë dhënë disa
autorizime publike, që kanë fuqi për vendosje. Përfaqësimi i lartë i veprës në
korniza të mostrës hulumtuese na dërgon tek një konkluzion se te ne bartësit
e këtyre autorizimeve janë nën shtypje të fortë të keqpërdorin pozitën e tyre
për ti kënaqur apetitet e tyre personale materiale, del që sistemi i moralit
është në një nivel të ulët. Kjo tregon se duhet të punohet në publik me qëllim
që të kuptohet se funksioni publik është obligim të punohet për përmirësimin
e kushteve për jetesë për gjithë shoqërinë.
Nga ana tjetër përqindja e lartë e procedurave për këtë vepër tregon
se organet e ndjekjeve penale në mënyrë të suksesshme i zbulojnë dhe i
dokumentojnë lëndët, por paraqitet një tjetër nën pyetje, dmth., vallë politika
ndëshkuese është e përshtatshme për autorët e kësaj vepre ose a e
plotësojmë preventivën gjenerale.
Vepra mashtrim, neni 247 KP, në çdo monitorim e ka vendin e dytë të
përfaqësimit në lëndët gjyqësore. Rrethi i tij përmbarues është më i madh,
nuk janë vetëm bartësit e autorizimeve publike, pikërisht ajo na shqetëson
sepse krijohet shkallë më e lartë e pasigurisë në mardhëniet e përditshme
pronësore-ligjore. Pasojat nga vepra janë veçanërisht të ndjeshme nëse në
kryerjen e saj një numër më i madh personash dëmtohen ose janë shkak për
dëme të përmasave të konsiderueshme.
Për përmirësimin e gjendjeve nevojitet të punohet në plan preventiv
dhe represiv, apo aksion më i gjerë shoqëror për njoftimin e rëndësisë e të
mirave dhe vlerave që lëndohen gjatë kryerjes së veprave të përmendura, si
dhe, eventualisht përforcimin e sanksioneve.
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Gjyqi themelor

Lëndët

VP
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353 Keqpërdorimi i …

273 Larje e parave …

279 Evazion tatimor

357 Pranimi i ryshfetit
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361 Falsifikimi i ...

394 Shoqëri ...

215 I paautorizuar...
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276 Jo e lejuar ...
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Gostivar
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Kavadar
Koçan
Kumanovë
Оhër
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Strugë
Strumicë
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Negotinë
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5

5
26
11
3
15
23
8
50
4
9
11
14
10
5

0
10
3
2
3
6
6
0
2
4
6
2
2
5

4
13
8
1
10
13
1
24
1
4
4
7
6
0

0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

174

194 51 96

8

4

5

4

1

2

6

1

2

1

8

1

2
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Gjithsej

Parashtrohet pyetja çka bëhet me veprat penale korruptuese të
mbetura, a thua vallë aq radhë kryhen në realitet, për shembull, evazioni
tatimor, pranimi i ryshfetit ose ndërmjetësimi kundër ligjor. Është e madhe
mundësia se për këta vepra ka një ngjyrë të lartë të errët, kryerja e tyre ju
shkon në favor të dyja palëve, për këtë shkak duhet të mobilizohet funksioni
zbulues i kompetentëve, por jo vetëm të MPB, por edhe të inspektorateve
tjera të obliguara për zbatim të ligjeve.
Me ndihmën e metodave të analizave dhe krahasimeve mund të bëhet
rishikim i detajuar rreth ngarkesës kualitative dhe kuantitative të gjykatave të
përfshira me monitorimin. Kështu, para GJTH Shkup 1 janë monitoruar 34
lëndë me gjithsej 50 vepra penale, nga të cilat, numri më i madh ose 24 janë
keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe autorizim. Vërehet se vepra mashtrim, e
dyta për nga madhësia në monitorim, nuk është përfshirë në asnjë lëndë para
GJTH Shkup 1, nga ana tjetër , të gjitha lëndët për larje të parave dhe të
ardhura tjera nga vepra ndëshkuese (tetë) dhe shoqëri kriminele (gjashtë)
janë udhëhequr në këtë gjykatë. E ngjashme është situata edhe me veprën
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evazion tatimor (tre nga katër lëndë) dhe pranimi i ryshfetit (katër nga pesë
lëndë).
Për dallim nga viti i kaluar, kur GJTH Manastir përfshinte pjesë më të
madhe të lëndëve të monitoruara, këtë vit përfaqësimi i saj është më i vogël,
apo 26 lëndë me 26 vepra penale. Nga ata, vepra keqpërdorim i pozitës
zyrtare dhe autorizim është përfaqësuar në 13 lëndë, ndërsa për veprën
mashtrim është vendosur në 10 procedura. Nga njëherë lëndë e procedurës
gjyqësore kanë qenë veprat: përvetësim në detyrë, falimentim i rrejshëm dhe
dëmtim ose favorizim të kreditorëve. Në nivel të njëjtë gjendet GJTH
Kumanovë, me 23 lëndë për aq vepra penale. Gjatë asaj kohe, për
keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim është vendosur në 13 lëndë,
kurse për veprën mashtrim në gjashtë lëndë. Të dyja lëndët për ndikim joligjor
mbi dëshmitarët janë udhëhequr pikërisht në këtë gjykatë. Nga një herë është
udhëhequr procedurë për përvetësim në detyrë dhe vepra falsifikimi i mjeteve
zyrtare.
Grupin e dytë e përbëjnë gjykata tek të cilat janë monitoruar nga 14
deri 8 lëndë. Prirës është GTH e Koçani, para tij janë monitoruar 14 lëndë me
15 vepra penale, prej të cilëve 10 për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe
autorizim dhe 3 për mashtrim. Lënda e vetme me vepër evazion është
udhëhequr para kësaj gjykate. Para GJTH të Shtipit janë monitoruar 11 lëndë
me 14 vepra penale,gjatë së cilës bashkëveprimi i më të shpeshtave është 7- 2
në favor të keqpërdorimit të pozitës zyrtare dhe autorizim. Ngjashëm është
tek GJTH e Velesit, ku 11 lëndë janë udhëhequr për 1 vepra penale, 8 janë
keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe autorizim, ndërsa 3 janë për mashtrim. Tek
GJTH e Tetovës janë monitoruar 11 lëndë me 11 vepra penale, por këtu
shumicën kanë mashtrimet – 6, kundër 4 keqpërdorimeve,gjersa një lëndë
është udhëhequr për veprën falsifikimi i mjeteve zyrtare.
Para GJTH të Prilepit janë monitoruar 10 lëndë me aq vepra penale,
prej të cilave, 6 për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim, 2 janë për
mashtrim dhe 2 janë dëmtim ose favorizim të kreditorëve. GJTH e Strumicës
është përfaqësuar me 9 lëndë dhe me aq vepra penale. Shpërndarja mes
veprave kryesore është e barabartë, apo nga 4 mashtrime dhe 4
keqpërdorime të pozitës zyrtare dhe autorizim, si dhe një vepër për pranim të
ryshfetit. Grupi mbaron me GJTH e Ohrit me 8 lëndë të monitoruara dhe 8
vepra penale, apo 6 vepra mashtrim, një vepër keqpërdorim të pozitës zyrtare
dhe autorizim dhe një vepër dëmtim ose favorizim të kreditorëve.

25

Projekti për monitorim të lëndëve gjyqësore nga lëmia e korripsionit

Grupin e tretë e përbëjnë disa gjykata themelore me përfshirje më të
vogël gjatë lëndëve të monitoruara. GJTH e Negotinës është përfshirë me 5
lëndë dhe të gjithë kanë të bëjnë me veprën penale mashtrim. Përfaqësim të
njëjtë ka GJTH e Gostivarit, por tek ai nga 4 nga lëndët udhëhiqen për veprën
keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe autorizim dhe një lëndë për veprën dëmtim
apo favorizim të kreditorëve. Tek GJTH e Strugës janë monitoruar 4 lëndë me
m 4 vepra penale, edhe atë, 2 lëndë për veprën mashtrim, një për
keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim dhe një për veprën përvetësim
në detyrë. I fundit në rend është GJTH e Kavadar me 3 lëndë të monitoruara,
nga të cilat dy për veprën mashtrim dhe në për veprën keqpërdorim i pozitës
zyrtare dhe autorizim.
Nëse të dhënat për numër të lëndëve dhe të veprave penale i
vendosim në nivel të zonave të apelit atëherë mund të konstatojmë se në
zonën më të madhe të apelit – atë të Shkupit janë monitoruar 76 lëndë me 92
vepra penale ( në gjykatat Themelore në Shkup 1, Kumanovë, Veles, Negotinë
dhe Kavadar ), në zonën e apelit të Manastirit janë monitoruar 48 lëndë me 48
vepra penale ( në gjykatat Themelore në Manastir, Ohër, Prilep dhe Strugë),
në zonën e apelit të Shtipit janë monitoruar 34 lëndë me 38 vepra penale
(gjykatat Themelore Shtip, Strumicë dhe Koçan), ndërsa në zonën e apelti të
Gostivarit janë monitoruar më së paku lëndë – 16 me po aq vepra penale (në
gjykatat Themelore në Gostivar dhe Tetove).
Shpërndarja e lëndëve nëpër zonat e apelimit
9%
19%

44%

Rajoni i apelit Shkup
Rajoni i apelit Manastir
Rajoni i apelit Shtip

28%

Rajoni i apelit Gostivar

E shfaqur me përqindje pjesa më e mashe apo 44 % nga lëndët janë
monitoruar para gjykatave themelore që bëjnë pjesë brenda zonës së apelit
Shkup, pas tij pasojnë zona e apelimit të Manastirit me 28 % të lëndëve, pastaj
zona e apelit e Shtipit me 19 % të lëndëve, pjesa më e vogël e përfshinë zonën
e apelit të Gostivarit me 9 % nga lëndët e monitoruara.
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Shikuar teorikisht, hulumtimi për vitin 2011 përfshin 30 vepra penale
të veçanta, d.m.th., përveç 24 veprave të përmbledhura në projektin
„Vlerësimi i nevojës për zhvillim të programit për monitorim të procedurave
gjyqësore në lidhje me korrupsionin në Republikën e Maqedonisë“ janë
përfshirë edhe këto vepra:prodhim i palejuar, evazion,prodhim i paautorizuar
dhe shitja e lëndëve narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve,
evazion tatimor, falsifikimi i mjeteve dhe shoqëri kriminele. Sidoqoftë, me
monitorimin për vitin 2011 janë përfshirë lëndë me 16 vepra penale
korruptuese (gjatë hulumtimit monitoruesit i kanë regjistruar këta vepra në
procedurat gjykatëse, d.m.th., në seancat e monitoruara nuk është udhëhequr
procedurë për disa nga 14 veprat penale korruptuese të ngelura).
Gjatë së cilës konstatohet dominim absolut i dy veprave penale
korruptuese – keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe autorizim dhe mashtrimi.
Është përmendur më se për gjithsej 194 vepra penale për të cilat është
udhëhequr procedurë penale ata përfshijnë 147 vepra ose nga gjithsej 174
lëndë të monitoruara hasen në 147 lëndë. Për tu vërejtur është fakti se
gjendja e këtillë në masë të madhe ishte regjistruar edhe në hulumtimin e vitit
të kaluar, apo dominonin veprat keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe autorizim
dhe mashtrimi.
Nga kjo mund të konstatojmë se veprat penale korruptuese të
ngelura, të përfshira në hulumtim, ose më radhë kryhen në realitet, ose prapë
mënyra e kryerjes së tyre krijon vështirësi në sigurimin e fakteve materiale i
patjetërsueshëm për verifikimin e përgjegjësisë, që nuk do të ishte rast me
veprat keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe autorizim dhe mashtrim, ose organet
e ndjekjeve penale kanë kapacitet për menaxhim më efikas vetëm me dy
veprat penale korruptuese të përmendura.
2.2. Karakteristikat e autorëve të veprave penale nga lëmia e
korrupsionit
Me hulumtimin janë monitoruar 174 lëndë me gjithsej 194 vepra
penale korruptuese gjatë të cilëve në rolin e të akuzuarit paraqiten 896
persona. Duke pasur parasysh faktin se disa persona janë akuzuar për dy ose
më shumë vepra penale.
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Personat e akuzuar per veprat penale
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Për dy veprat më të shpeshta, apo për veprën penale keqpërdorimi
pozitës zyrtare dhe autorizim janë akuzuar 350 persona, kurse për veprën
mashtrim janë akuzuar 74 persona. Pastaj, 143 persona janë akuzuar për
veprën penale shoqëri kriminele që është krejtësisht e logjikshme duke u nisur
nga karakteri i tij dhe qenie ligjore, kjo është një e dhënë e rëndësishme sepse
në materialin hulumtues kjo vepër është përfshirë vetëm në 6 lëndë, të
udhëhequra para GJTH Shkup 1, d.m.th., shikuar nga aspekti personal vepra
është nga më të shpeshtat, si krahasim për mashtrim janë akuzuar 74 persona
por në 51 lëndë. E ngjashme është gjendja me veprën larje të parave dhe të
ardhurave tjera nga vepra ndëshkuese – 82 të akuzuar, në monitorim është i
përfshirë në 8 lëndë, por kompleksi i kryerjes kërkon përfshirje të më shumë
personave, për atë çdo detektim i veprës në bankën e të akuzuarit do të ulën
më shumë persona.
Nga të ngelurat, si vepra penale që përfshijnë numër të rëndësishëm
të akuzuarish do i kishim përmendur veprat pranim të ryshfetit – 69 persona
të akuzuar, falsifikimi i mjeteve – 39 të akuzuar, evazion tatimor – 37 të
akuzuar. Shkurtimisht, numri i personave të akuzuar është 548 por duke u
nisur se disa prej tyre janë akuzuar për dy ose më tepër vepra del se numri i të
akuzuarve është 896 persona. Gjendja e këtillë është rezultat i ekzistimit ???
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gjatë kryerjes së veprës , pa marrë parasysh se a është ideal apo real, që edhe
më tepër e zmadhon materialin ndëshkues për aktvendim.
Nga karakteristikat ë e determinojnë profilin e autorëve të veprave
penale nga lëmia e korrupsionit, hulumtimi i përfshinë pyetjet për
vendbanimin, moshën, nacionalitetin, nënshtetësinë, si dhe niveli i arsimit dhe
dënim i mëparshëm. Me qëllim të fitohet profil më preciz i autorit të këtyre
veprave në hulumtimet e ardhshme do të ishte mirë të përfshihen edhe
tregues tjerë: vendi i punës, motivi për kryerjen e veprës, që të shihet nga cila
pozitë keqpërdoret pozita zyrtare dhe autorizimi, apo bëhet mashtrimi apo
vepër tjetër korruptuese.
Vendbanimi i te akuzuarve
52%
Mjedis urban
Mjedis rural
43%

Nuk ka të dhëna
5%

Duke u nisur nga faktet me të cilat disponon Koalicioni, sipas
vendbanimit, autorët e veprave penale korruptuese më së shpeshti i hasim në
mjediset urbane(52% e të akuzuarve). Në zonat rurale jetojnë vetëm 5% e të
akuzuarve, ndërsa për 43% të akuzuarve nuk ka të dhënë rreth kësaj baze.
Kështu, nga gjithsej 548 persona të akuzuar në Shkup jetojnë 82, pas tij vijnë
rend i qyteteve me interval prej 17 deri 21 persona, ata janë: Manastiri,
Koçani, Veles, Strumica, Tetova dhe Shtipi. Ngjashëm me vitin e kaluar,
elementi ndërkombëtar është i parëndësishëm(4 persona të akuzuar).
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Të dhënat për moshën e të akuzuarve në masë të madhe përputhen
me ata për monitorimin e vitit të kaluar. Kështu, në lidhje me pyetjen për
moshën, edhe pse janë përfshirë të gjitha grupmoshat, prapë se prapë në
përqindje më të madhe paraqiten personat që i përkasin grupmoshës prej 46
deri 55 vjet (20% ose 109 persona). Në mes janë pozicionuar dy grupe, edhe
atë, prej 36 deri 45 vjet (12% ose 64 persona) dhe prej 56 deri 65 vjet(11% ose
60 persona).Pjesëmarrje më të vogël kanë grupi prej 18 deri 25 vjet (2% ose
12 persona) dhe grupi mbi 66 vjet(2% ose 13 persona). Duhet nënvizuar se për
44 %(239 persona) nga të akuzuarit nuk është siguruar e dhënë rreth moshës.
Nga e përmendura mund të konstatohet, sipas monitorimit, më së shpeshti në
rolin e personave të akuzuar për vepër penale korruptuese paraqiten persona
në moshë prej 46 deri 55 vjet. Kjo e dhënë haset në raportet e tre
monitorimeve të fundit.
Nacionaliteti i te akuzuarve
19%

Maqedonase

4%

Shqiptare

0%

Rome

9%
68%

Të tjerët
Nuk ka të dhëna
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Ngjashëm me vitin e kaluar, sipas informatave që i posedon Koalicioni
pjesa më e madhe e të akuzuarve për vepra korruptuese janë të nacionalitetit
Maqedonas (68%). Prej nacionalitetit shqiptar janë 9 % prej personave të
akuzuar, gjersa prej nacionaliteteve tjera janë afër 4 %. Duhet pasur parasysh
fakti se për 19 % të akuzuarve nuk ka të dhëna rreth nacionalitetit.

Nenshtetesia e te akuzuarve
20%
2%

R. Maqedonisë
Tjetër
78%

Nuk ka të dhëna

Hulumtimi tregon se pjesa më e madhe e të akuzuarve janë shtetas të
Republikës së Maqedonisë (78%), elementi i huaj është i parëndësishëm (2%).
Prapë se prapë për 20 % të personave të akuzuar nuk është siguruar e dhënë
për nënshtetësinë e tyre, që ka ndikim gjatë sjelljes së konkludimit rreth kësaj
baze.

2%

Arsimimi i te akuzuarve
27%
Fillore

42%

Mesme
Të lartë
Nuk ka të dhëna

29%

Në shikim të strukturës arsimuese hulumtimi tregoi se të akuzuarit me
arsim fillor kanë përfaqësim më të vogël (nga 6 % të vitit të kaluar zvogëlohet
në 2 %). Nga ana tjetër, të akuzuarit me arsim të mesëm (27 %) dhe me arsim
të lartë (29%) i mbajnë pozicionet që i kishin viteve të kaluara. Për tu
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nënvizuar është se për 42 % nga të akuzuarit nuk ka të dhënë për shkallën e
arsimit, që gjithsesi ndikon në konkludimin përfundimtar.
Gjykim i meparshem i te akuzuarve

10%

PO

50%

JO
40%
Nuk ka të dhëna

Sipas informatave që i posedon Koalicioni recidivizmi nuk zë vend të
rëndësishëm në popullatën e ekzaminuar. Përkatësisht 10 % prej personave të
akuzuar përsëri vijnë në përplasje me ligjin ndërsa për 40 % e të akuzuarve ajo
ndodh për herë të parë. Sidoqoftë për plot 50% e personave të akuzuar nuk
ka të dhënë për gjykim të mëparshëm.
Nëse i sintetizojmë rezultatet për profilin e autorit të veprës penale
korruptuese do të dalë se i ka këta karakteristika:







jeton në mjedis urban;
në moshë prej 46 – 55 vjet;
nacionalitet maqedonas;
me arsim të mbaruar të mesëm ose të lartë;
paraqitet si kundërvajtës;
shtetas i Republikës së Maqedonisë.

Në përshkrimin ndjehet se mungon e dhënë për llojin e vendit të
punës, kështu nëse bëhet fjalë për veprën keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe
autorizim e kryer nga personi në moshë prej 46 – 55 vjet me arsim të lartë të
kryer do të ishte mirë të dihet se cila është ajo pozitë pune të cilën e ka
keqpërdorur, çka e ka motivuar, vallë ka qenë pamjaftueshëm i shpërblyer për
mundin e tij dhe është drejtuar kah krimi, vallë më gjatë kohë e ka kryer
aktin. Informatat e tilla do të na mundësojnë ndërtimin e politikave
preventive drejt vendeve të punës që janë më shpesh të rrezikuara.
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Sidoqoftë, pothuajse tek të gjitha kriteriumet në shkallë të lartë
haset,,nuk ka të dhëna që çon në situatë konkludimet të nxirren vetëm nga të
dhënat që i kemi në dispozicion, për atë rekomandohet në hulumtimet e
ardhshme të ndalohet dukuria e tillë.
2.3. Procedura parahetimore
Pas mbarimit të veprës penale për organet kompetente shtetërore
parashtrohen rend obligimesh, para së gjithash, rreth verifikimit të
elementeve të tij dhe përmbaruesit Pikërisht, pyetja rreth autorit të veprës
mund të jetë shumë e lehtë, nëse është e qartë se kush e ka kryer veprën, por
mund të jetë edhe shumë e vështirë, apo verifikimi i saj të paraqesë problem
serioz.
Megjithatë, pa marrë parasysh se vallë përgjigja e pyetjes është e lehtë
apo e vështirë, që një person të shpallet fajtor për veprën e kryer dhe i
akuzuar për të njëjtën, nevojitet zbatimi i një rend i procedurave ligjore që
janë ngushtë të lidhur për qëllimin e procedurës ndëshkuese ose neni 1. f. 1
LKP, apo ,,askush i pafajshëm të mos akuzohet, kurse fajtorit t’i shqiptohet
sanksioni penal nën kushtet që i parasheh KP dhe në bazë të procedurës së
zbatuar ligjore,” si dhe neni 2. f. 1 LKP ,,personi i akuzuar për vepër penale do
të llogaritet si i pafajshëm deri sa fajësia e tij nuk verifikohet me vendim
përfundimtar të gjykatës,” d.m.th. Përmbledhja e pafajësisë ligjore.
Procedura penale paraqet një tërësi, por që të vijë deri tek një realizim
më i mirë i qëllimit të saj është ndarë në disa faza ose stadiume. Në stadiume
të procedurës penale nunërohen këta:





Procedura paraprake,
Akuzimi,
Seanca kryesore me sjelljen dhe shpalljen e vendimit dhe
Procedurë të mjeteve juridike

Megjithatë, para se të filloj procedura formale nevojitet marrja e një
sërë veprimesh për verifikimin vallë është kryer vepra penale, të autorit të
veprës, dhe çka është shumë me rëndësi, mbledhja e fakteve materiale.
Aktivitetet që ndërmerren nga organet kompetente para ngritjes së
procedurës formale e ndërtojnë procedurën para hetimore. Kryesisht, ajo
është procedurë drejtuese dhe kriminale dhe ka për qëllim krijimin e kushteve
për fillim të procedurës penale. Bartës të aktiviteteve në procedurën para
hetimore janë organet për punë të brendshme dhe prokurori publik, në rast
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përjashtimi edhe gjyqtari hetues. Sidoqoftë, rolin kryesor në procedurën e ka
prokurori publik, pikërisht, ai e koordinon punën e organeve, i urdhëron, e
pajisin me raporte, dhe në fund ai vendos se a do të dorëzoj kërkesë për
zbatim, apo për fillimin fillestar të procedurës penale.
2.3.1. Periudha kohore nga momenti i kryerjes së veprimeve të para
deri tek momenti kur është zbuluar
Efikasiteti në luftën kundër kriminalitetit nënkupton zbulim të shpejtë
të veprave penale të kryera, dokumentimin e tyre dhe zbatimin e veprave
penale me sjellje të vendimit. Veprat penale korruptuese karakterizohen me
shkallë më të lartë të maturisë dhe fshehtësisë për atë shkak më rëndë
zbulohen dhe ka një numër të madh të anëve të errëta. Kjo mund të
konkludohet nga të dhënat të dala nga monitorimi. Do të thotë se nga të
dhënat me të cilat posedon Koalicioni, ngjashëm si në hulumtimin e vitit të
kaluar, në 50 % lëndëve vepër penale është zbuluar në periudhën deri në një
vit nga kryerja e saj, nga ana tjetër, për 50 % e mbetura ajo është bërë në
periudhë më të gjatë se një vit.
Periudha që nga kryerja deri në zbulimin e saj

50%

50%
Deri në një vjet
Mbi një vjet

Përsëritja e të dhënave të këtilla nuk është për inkurajim dhe
paraqesin indikator se organet për zbulim të kriminalitetit, posaçërisht p;r
veprat penale korruptuese, duhet të bëjnë përpjekje shtuese për ballafaqimin
efikas me këtë formë të sjelljes kriminale.
2.3.2. Paraqitja e akuzës penale
Sipas nenit. 16 LKP, procedura ndëshkuese sillet me kërkesë të
paditësit të autorizuar (princip i akuzimit). Madje, për vepra për të cilat
ndjeket me detyra zyrtare ose me propozim të paditësit, paditës i autorizuar
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është paditësi publik, ndërsa për veprat për të cilat ndjeket me padi private
paditës i autorizuar është paditësi privat.
Që të mund paditësi i autorizuar të iniciojë sjellje të procedurës penale
nevojitet të posedojë njohuri se është kryer vepër penale. Ekzistojnë disa baza
ose burime që e iniciojnë aktivitetin e prokurorit publik, si paditës i autorizuar
për vepra penale për të cilat ndjeket me detyrë zyrtare, për fillim të
procedurës penale, ato janë : fletëparaqitja penale, vërejtja e drejtpërdrejtë e
prokurorit publik, zëri dhe tejet.
Padia ose padia penale (notitio criminalis, denuntiatio) është akt me të
cilin një person ose organ e informon prokurorin publik kompetent se është
kryer vepër penale e cila ndjeket me detyrë zyrtare.
Duke këmbëngulur në forcimin e luftës kundër kriminalitetit në rritje,
legjislatura jonë solli obligim për të gjithë qytetarët për paraqitje të veprës
penale e cila ndjeket me detyrë zyrtare. Sipas nenit. 142 f. 3 LKP, gjithkush
është i obliguar të lajmërojë vepër penale e cila ndjeket me detyrë zyrtare.
Megjithatë, këtë obligim ligjdhënësi e përmend posaçërisht për organet
shtetërore, institucionet që japin shpallje publike dhe persona tjerë juridik, në
qoftë se në punën e tyre janë informuar ose marrin vesh në mënyrë tjetër se
është kryer vepër penale e cila ndjeket me detyrë zyrtare.
Sipas nenit.42 f.1 LKP, e drejtë themelore dhe obligim themelor i
prokurorit publik është ti ndjek autorët e veprave penale. Kjo do të thotë se
roli i tij nuk është pasiv, d.m.th., të presë nga organet shtetërore dhe
qytetarët që ti paraqesin fletëparaqitje, por dhe se është e nevojshme edhe
vetë ai të sigurojë njohuri për vepra të kryera penale. Mund të ndodhë që vet
prokurori publik, përveç obligimeve ditore të jetë dëshmitar i kryerjes së
veprës ndëshkuese të caktuar dhe parashtrohet pyetja si të veprohet, të presë
padi nga ndonjë organ ose vetë ai të iniciojë procedurën. Në situatë të tillë
nuk ka nevojë të pritet reagim i ndonjë organi apo personi, por prokurori
publik vetë ngritë procedurën, që të mos humbet kohë por edhe në kohë të
sigurohet materiali i nevojshëm dëshmues.
Gjatë monitorimit, vëzhguesit janë interesuar për padi penale, si shkas,
edhe për subjektin që e paraqet. Nga të dhënat konstatohet se edhe më tej
MPB ka pozitë dominonte gjatë paraqitjes së padive penale (44%), që dalin
nga pozicioni i tij operativ, obligimet specifike në punë, si dhe numri më i
madh i të punësuarave në të, para së gjithash në vendet operative.
Megjithatë, për rikujtim vitin e kaluar kontributi i MPB-së në paraqitjen e
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padive ishte 62 %. Nga ana tjetër rritet kontributi i prokurorit publik në
inicimin e procedurave, gjegjësisht nga 14 % e vitit të kaluar rritet në 26 %.
Gjendja e këtillë është për t’u përshëndetur nisur nga fakti se prej nëntorit të
vitit 2012 do të nisë implementimi i LKP-së të ri, që para së gjithash parasheh
rol të shprehur të prokurorit publik, veçanërisht përmes zbatimit të hetimit
prokurues.
Kush e ka paraqitur padine penale
MPB

44%
26%

ЈО
Organet ispektoruese

16%

6%

Organe tjera të drejtorisë

6%

Qytetare-shërbime të organizatës
2%

Persona ose organe tjera

Në 30% të iniciativave të tjera për dorëzimin e padi penale nga
qytetarë dhe organet tjera. Njëjtë si vitin e kaluar, shihet angazhim jo të
rëndësishëm të organeve inspektuese (vetëm 2%), që nga vetvetja e tij është
indikatorë për nevojën e marrjes e masave për përmirësimin e situatës. Në të
vërtet, korrupsioni nga natyra e tij paraqet kriminal zyrtar e cila kërkon
angazhim të madh e organeve inspektuese. Për arsyet që sjellin deri tek ky
rezultat është se nuk janë siguruar të dhëna gjatë mbikëqyrjes, e cila nuk
duhet të anashkalohet në hulumtimet e ardhshëm, kryesisht duhet të
vërtetohet pse organet inspektuese marrin pjesë vetë me 2% në zbulimin e
veprave korruptuese.
2.4. Procedura e mëparshme
Stadiumi i parë në procedurën penale të rregullt është hetimi ose
procedura e mëparshme. Qëllimi i saj themelor është mbledhja e materialit
dhe provave dhe të dhënat e nevojshme për sjelljen e vendimit rreth asaj se a
ka bazë për ngritjen e akuzës ose nuk ka bazë të tillë, që do të thotë
procedura duhet të ndale. Vendimin për ngritjen e akuzës apo për ndaljen e
procedurës e sjellë paditësi zyrtar, duke u mbështetur në besimin e tij që e ka
fituar gjatë mbledhjes së provave dhe të dhënave. Me fjalë tjera organet
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shtetërore marrin veprime të cilat qojnë drejt asaj se a ekziston vepër penale,
duke e gjetur vepruesin e saj dhe zbulimin e provave të nevojshme9.
Në një numër të madh të rasteve të ngritjes së akuzës, hetimet e
mëhershme dhe madje edhe pas përfundimit të saj fillon akuza si stadium i
dytë i procedurës ndëshkuese, pra e njohuri si akuzë e drejtpërdrejtë.
Është një hetim i kryer

90%

10%

PO
JO

Megjithatë në procedurës tonë ndëshkuese është e njohur edhe akuza
indirekte, kështu sipas nenit 163 f. 1 LKP, gjyqtari hetues mund të pajtohet me
propozimin e prokurorit publik që mos të realizohet hetim, nëse të dhënat e
mbledhura që lidhen me veprën penale të bërësit janë bazë të mjaftueshëm
për ngjitjen e aktakuzës.
Me akuzën indirekte thjeshtohet dhe shpejtohet procedura, kështu që
stadiumi i tij i parë – procedura e mëparshme anashkalohet dhe procedura
fillon me akuzën.
Nga të dhënat që posedon Koalicioni, hetimi është realizuar në 90% të
lëndëve, ndërsa në 10% të lëndëve nuk ka pasur hetim, pra është mbështetur
në akuzën indirekte. Duke nisur nga fakti se një situatë e tillë ishte e
pranishme edhe në vitet e kaluara, mund të vijmë në përfundim se prej lëndët
korruptuese të mbikëqyra dominojnë akuza e drejtpërdrejt, pra është bërë
hetim si stadium i parë në procedurën penale.

9

Në Gazetën Zyrtare të R. Maqedonisë nr. 150/10 nga 18.11. 2010 është shpallur Ligji i ri për procedura
penale. Në të si risi më e rëndësishme është futja e hetimi i prokurorisë me të cilën zëvendësohet hetimi
gjyqësor aktual (do të niset të zbatohet nga Nëntori 2012).
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Duke shikuar nga aspekti i cilësisë së materialit dëshmues konkludim e
lartpërmendura nuk janë për t’u lavdëruar sepse akuza drejtpërdrejtë
nënkupton akuzë cilësore e mbështetur mirë me prova kështu që nuk është e
nevojshme hapja e hetim, a të tilla janë vetë 10% nga lëndë e mbikëqyra. Në
90% prej tyre hetimi duhet ta siguron materialin dëshmues, e cila nuk është
siguruar në procedurën para akuzuese. Kjo e dhënë duhet të ndikon mbi
organet për zbulimin, gjatë marrjes së veprimeve parësore të siguron
material dëshmues sa më cilësor, sepse nga ky stadium varet rezultat
përfundimtar i lëndës.
Kohëzgjatja e hetimi nuk është e kufizuar, pra ajo realizohet derisa
ekzistojnë materiale –ligjore dhe procese ligjore të supozuara për udhëheqjen
e saj dhe derisa nuk plotësohet qëllimi i saj. Megjithatë, nëse hetimi nuk
mbaron në afat prej 90 ditë, gjyqtari hetues është i obliguar ta njofton
kryetarin e gjyqit për shkaqet pse hetimi nuk ka përfunduar, pas të cilës
kryetari i gjyqit në rast nevoje do të merr masa për mbarimin e hetimit (neni
178LKP).
Kohëzgjatja e hetimit
13%
37%
deri në 3 muaj
50%

nga 3 muaj deri në 1 vjet

mbi një vjet

Hetimi mbaron në atë moment kur organet hetuese do të ndërpresin
me aktivitetet e tyre, pra mund të përfundon në dy mënyra: me ndërprerje
dhe me mbarim. Hetimi ndërpritet kur mbarojnë bazat për ndjekje e
mëtejshme për një vepër penale të caktuar, e mbaruar është kur gjyqtari
hetues do të gjejë se situata e punëve është qartësuar, pra situata faktike
është precize e vërtetuar dhe në bazë të kësaj prokurori publik mund të sjellë
vendim (neni 177 f. 1 LKP).
Nga të dhënat që posedon Koalicioni vërehet se në gjysmë të lëndëve
hetimi ka vazhduar deri më tre muaj, e cila është qëllim i ligjit, por edhe me
disa parime që kërkojnë efikasitet në procedurë, kërkesë e veçantë për
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gjykimin në afat të caktuar. Në 37%të lëndëve hetimi ka zgjatur prej 90 deri në
365, i cili mund të arsyetohet si një parakalim përshkak karakteristikat e
lëndës, dhe nevoja për realizimin e veçantë të veprimeve hetuese. Megjithatë
në 13% nga lëndët hetimi ka vazhduar më tepër se 1 vjet, për të cilën rënd
mund të gjendet arsye e kuptueshme. Shumë rëndët do të pranohen të
dhënat se për një lëndë hetimi ka vazhduar 57 muaj, a për një lëndë tjerë ka
zgjatur shumë gjatë afër 120 muaj. Të dhënat e fundit hapin dileme të shumta
rreth punës së gjyqtarit hetues, pra pse e ka pranuar kërkesën për realizimin e
hetimit që pastaj e njëjta të zgjat 50 ose 120 muaj, çka ka marrë kryetari i
gjyqit për tejkalimin e situatës së tillë. Megjithatë me nisjen e akuzës hetimore
kushtet në tërësi do të ndryshojnë sepse ndryshohen subjekte për marrjen e
veprimeve.
2.5. Zbatimi i masave hetuese të veçanta
Me miratimin ligjor të disa masave të veçanta mundohet të krijohet
një kufi ligjor preciz dhe procese të përshtatshme garantuese kundër
keqpërdorimit, përshkak të përmbledhjen e të dhënave dhe prova të
domosdoshme për udhëheqjen e procedurës penale dhe lehtësimin e ndjekjes
për vepruesit e veprave penale, veçanërisht për veprat nga fusha e krimit të
organizuar, korrupsionit, larje e parash, trafikim i palejueshme me njerëz,
armatim dhe drogë dhe forma tjera të rënda të krimit.
Qëllimi themelor i cili mundohet të arrihet gjatë marrjes së masave të
veçanta hetuese për sigurimin e të dhënave dhe provave të domosdoshme
për udhëheqjen e suksesshme të procedurës ligjore që në ndonjë mënyrë nuk
mund të sigurohen ose mbledhja e tyre që mund të lidhet në harxhimet e
mëdha, për vepra penale që parashihet dënim më së paku katër vjet dhe për
vepra që krijohet dyshim se janë të realizuar nga grupe të organizuara, bandë
ose ortakëri kriminale. Bëhet fjalë për tetë masa, çdonjëra prej tyre me
karakter dhe qëllim të veçantë, që do të mundësojnë mbledhjen e materialit
dëshmues në ato lëndë ku metoda kriminale të zakonshme nuk do të jenë të
suksesshme (me LKP të ri rritet numri i masave hetuese në 12, kryesisht ajo
është e arritur nëpërmjet ndarjes së disave masave aktuale, kreu XIX, neni
252).
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A është urdhëruar ndërmarja e masave të veçanta hetuese
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Gjithsej

Nga masat e veçanta hetuese vëmendje më të madhe ka tërhequr
masa ndjekja e komunikimeve, të rregulluar me ligj të veçantë, si dhe
mbikëqyrjen rreth shfrytëzimit është formuar komision kuvendues i përbërë
nga pesë anëtar. Në neni 8 nga Ligji për ndjekjen e komunikimeve janë të
numëruara një numër të madh të veprave penale korruptuese për të cila
mund të zbatohet masa (marrja e mitos në nenin 357, dhënia e mitos në
nenin 358, rregullime kundërligjore në nenin 359, larja e parash dhe të
ardhura e tjera nga vepra penale në nenin 273, keqpërdorimi i pozitës dhe
detyrës zyrtare në nenin 353, shpërdorim të detyrës në nenin 354, mashtrim
në detyrë në nenin 355, shërbyere në detyrë në nenin 356 KP).
Gjatë monitorimit mbikëqyrësit janë interesuar për zbatimin e masave
të veçanta hetuese në lëndët e mbikëqyra, dhe a thua ato janë të zbatuara
dhe nëse përgjigja është pozitive, cila nga ato masa janë zbatuar.
Është përcaktuar se nga gjithsej 174 lëndë masat e veçanta hetuese
janë marrë në 14 lëndë, në 77 lëndë nuk janë miratuar, derisa për 83 lëndë
nuk ka të dhëna a thua janë të miratuar masat e veçanta hetuese. Në shikim
të parë mund të vijmë në përfundim se zbatimi i masave është i
parëndësishëm, më pas se 10 % nga lëndët, por megjithatë afër 50% nga
lëndët nuk ka të dhëna rreth kësaj çështje që kanë ndikim në sjelljen e
vendimit rreth zbatimit të tyre.
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Përgjim të komunikimeve

14%
43%

14%

Mbikëqyerje sekrete, përcjellje
Blerja e paraparë për lëndët si dhe marrja
dhe dhënia e rryshfetit
Shfrytëzimi i personave me indentitet të
fshehur

29%

Nga gjithsej tetë masa të veçanta hetuese në lëndët e mbikëqyra është
konstatuar zbatimi vetëm në katër prej tyre. Pas saj vërehet mos zbatimi i
barabartë, kështu që masa ndjekjen e komunikimit është zbatuar në 6 lëndë
ose 43% nga lëndët për të cilat ka të dhëna se kanë të përfshirë një masë të
veçantë hetuese. Pas kësaj është masa vëzhgim i fshehtë, përcjellje – e
zbatuar në 4 lëndë ose 29% ndërsa masa që është parashikuar ryshfet dhe
masa shfrytëzimi e personave me identitet të fshehur janë zbatuar në 2 lëndë
ose nga 14%. Njëjtë si vitin e kaluar, edhe këtë vit një pjesë më të madhe të
masave janë zbatuar në lëndë që mbahen pranë Gjykatës Themelore të
Shkupit I.
7

Përgjim të komunikimeve

6
5

Mbikëqyerje sekrete,
përcjellje

4
3

Blerja e paraparë për lëndët
si dhe marrja dhe dhënia e
rryshfetit
Shfrytëzimi i personave me
indentitet të fshehur

2
1
0
GJTH Shkup

GJTH Strumicë

GJTH Shtip

Domethënë, nga gjithsej 13 gjyqe themelore të përfshirë në
mbikëqyrje vetëm në tre gjyqe janë të zbatuar masa të veçanta hetuese për
lëndët korruptuese, dhe ato janë Gjykata Themelore e Shkupit 1, Strumicës
dhe e Shtipit. Madje, nga gjithsej 14 lëndë pranë GJTH të Shkupit 1 janë
mbajtur 12 nga to, pra, pranë këtij gjyqit masa ndjekje të komunikimeve është
urdhëruar në 6 lëndë, vëzhgim i fshehur, përcjellje në 3 lëndë, parashikimi i
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blerjes së lëndëve, si dhe dhënia e mitos dhe marrja e saj në 2 lëndë dhe me
një lëndë masa shfrytëzimin e personit me identitet të fshehur. Nga ana
tjetër, para GJTH të Strumicës është mbikëqyrë një lëndë me masë
shfrytëzimin e personit me identitet të fshehur, dhe pranë GJTH të Shtipit
është mbikëqyrë një lëndë që është zbatuar masa vëzhgim i fshehur,përcjellje.
Nëse niset nga të dhëna që i kemi në dispozicion do të konstatohet se
masat e veçanta hetuese nuk kanë zbatim të duhur në lëndët korruptuese të
mbikëqyra, madje se ekziston një dallim i madh mes gjykatave themelore në
raport me miratimin e tyre, si dhe kryesisht këto lëndë me masa të tilla hasen
pranë GJTH të Shkupit 1. Madje, nuk duhet se për afro 50% nga lëndët e
mbikëqyra nuk ka të dhëna për zbatimin e masave të veçanta hetuese. Kjo ka
ndikim qenësor mbi rezultatet e fituara, prandaj e rekomanduar që në
hulumtimet e tjera të ketë në ndërhyrje më aktive gjatë mbledhjes të të
dhënave.
2.6. Aktakuza dhe ankesë për aktakuzën
Aktakuza është proces i njëanshëm me një shprehje të fortë të parimit
të akt akuzimit, për shkak se ngritja e padisë krejtësisht varet nga aktiviteti i
personit juridik. Padia ka dy kuptime, kuptimi i parë qëndron në faktin se ajo
shërben si një parakusht procedural për rrjedhjen e mëtejshme të procedurës
penale, apo si një parakusht për caktimin dhe mirëmbajtjen e gjykimit final.
Kuptimi i dytë i veprës penale përbëhet nga fakti se në të caktohet lënda dhe
domeni i hetimit, do të thotë se në hetimin (gjykimin) final do të diskutohet
vetëm për atë vepër penale që është në procedurën hetimore, dhe vetëm
kundër atij personit që e ka kryer ketë vepër.
Akuza mund të jetë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe tërthorazi.
Tërthorazi është kur ajo ngrihet pasi që është kryer hetimi, kjo do të thotë
pasi që janë realizuar procedurat e mëparshme. Drejtpërdrejtë është ajo
akuzë që është ngritur direkt, e bazuar në akuza penale ose në ndonjë rast
apo fakt tjetër, pa kryerjen e procedurës paraprake. Akt akuza si një akt
formal mund të paraqitet në tre lloje:




padi penale (akt akuza),
propozim i prokurorisë dhe
padi private.
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Akt akuza është një lloj akuzë e cila ngrihet në mënyrë ligjore dhe me
të cilën personi juridik nga gjyqi kërkon që ai të vendos për një lëndë të
caktuar.
Karakteristikë e procedurës penale është procesi i formës, sidomos
veprimet procedurale të ndërmarrë në mënyrë dhe kohë të caktuar me ligj.
Kështu që, nga koha e ngritjes së procedurës penale deri në caktimin e
seancës së parë, brenda 30 ditë është e pëlqyer që kryetari i Këshillit të
cakton seancën kryesore, pasi që akti penal është pranuar në gjyq, në qoftë se
nga ana e kryetarit të këshillit është lëshuar kërkesë për hetimin e aktit penal,
në bazë të Nenit 291 LKP, sipas vendimit të Këshillit, gjykimi filan mund të
shtihet. Në qoftë se gjatë kësaj kohe nuk është caktuar gjykimi( hetimi) final,
kryetari i Këshillit me anë të një shkresë do ta njofton kryetarin e Gjyqit për
arsyet pse seanca kryesore nuk është caktuar, pas të cilës kryetari i gjyqit në
rast të nevojës do të merr masa që seanca kryesore të caktohet (neni 295 f. 2
LKP).
Koha e kaluar nga dorëzimi i AP deri në caktimin e seancës
së parë
Deri 30 ditë

38%

34%

Nga 31 deri 90 ditë
Nga 91 deri 180 ditë

11%

7%

7%

Nga 181 deri 270 ditë
Nga 271 deri 360 ditë

3%

Mbi 361 ditë

Në bazë të kësaj pyetjes pothuajse po përsëriten rezultatet nga vitet e
kaluara, sidomos, të dhënat e mbikëqyrësve tregojnë se vetëm 3 % të lëndë
është ruajtur afati ligjor. Numri më i madh i lëndëve janë grupe nga 31 deri 90
ditë me (38%) dhe nga 91 deri 180 ditë me (34%), ose së bashku përbëjnë 72%
e lëndëve, diçka si më ekstreme paraqitet njësia tjetër mbi 361 ditë me (11%).
Situatë e këtillë është për t’u brengosur, duke pasur parasysh fakti se
po përsëriten gjërat në varg, në vend që të përmirësohet gjendja e kësaj
çështje ajo po keqësohet, ashtu si dhe kjo pjesë e procedurës merret parasysh
në vlerësimin gjykimit në afatin e caktuar, dhe me këtë respektohet neni 6
paragrafi 1 nga LKP. Përgjegjësin e kësaj situate e mbanë kryetari i Këshillit
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gjyqësor, veçanërisht e pashmangshme është se për çdo të dhjetën lëndë
seanca kryesore caktohet një vjet pasi që pranohet akt akuza. Kuptohet se
gjyqtari duhet ta shqyrton lëndë me një kohë të arsyeshme, p.sh. nga 31 deri
më 90 ditë (edhe pse nuk e arsyetoj), por periudha prej një vjet nuk është e
pranueshme.
Akuza është akt i njëanshëm e cila e përmban mendimin dhe
propozimin e njërës anë, pra të paditësit. Mirëpo akuzimi dhe nxjerrja e
qytetari para gjyqit mund të ketë pasoja negative mbi të drejta e tij, si liria dhe
interesi. Prandaj është e nevojshme që të shqyrtohet baza dhe ligjësia e
akuzës, me qëllim që të mos të nxirret qytetari para gjyqit në mënyrë të
padrejtë.
Hetimet dhe kontrollet e mëhershme e padisë paraqitet sipas këtyre
mënyrave: sipas detyrë zyrtare, në bazë të iniciativës së të paditurit, e vënë
në ankesë kundër akti penal, si dhe hetimi i aktit penal dhe pa ankesë, pasi që
e kërkon kryetari i Këshillit të gjyqit ekzekutiv (neni 291 LKP).
Ankesa kundër akti penal është e drejta ligjore me të cilën i padituri
nga gjyqi mund të kërkon për hetimin e bazës dhe ligjësisë së tij, me të cilën
mund të pengohet në nxjerrjen e veprës penale në hetimin final. Hetimi i aktit
penal pas ankesës është i gjithanshëm, pra bëhet në mënyrë formale, ashtu
edhe në bazë të materialit ligjor, si dhe në bazë të përgjegjësisë lokale dhe
shtetërore.
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Të dhënat që dolën nga mbikëqyrësit u tregua se nga 174 lëndë ankesë
kundër aktit penal është dhënë vetë në 29 lëndë do të thotë 17% nga lëndët ,
nga të cila 26 janë refuzuar vetëm 3 janë pranuar.
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Praktika tregon se vetëm në raste të rralla pranohet ankesa e aktit
penal. Kështu që, gjatë vitit 2010 është vërtetuar se ankesë kundër aktit penal
janë dorëzuar në 23% të lëndëve por të gjitha janë refuzuar. Në vitin 2009
janë regjistruar 18 ankesa, përsërit të gjithë janë refuzuar, po të njëjtat
rezultate tregojnë edhe për vitin 2008, nga 75 ankesa të dorëzuara janë
pranuar vetëm 2. Këto të dhëna shkojnë në favor të prokurorit publik, nga e
cila del se përgatiten padi cilësore, dhe për këtë shkak ankesat refuzohen apo
nuk pranohen.
Megjithatë është për të shënuar faktin se në kontrollimin e vitit 2011
nga 95 lëndë (55%) nuk ka të dhëna se a është dorëzuar ankesë kundër aktit
penal, prej të cilave çdonjëra ka ndikim në rezultatin (vendimin) final.
2.7. Masa për sigurimin e pjesëmarrjes së akuzuarit gjatë procedurës
penale
Që të mund të realizohet procedura penale, është e nevojshme që të
marrin pjesë persona të caktuar (i padituri, dëshmitari, ekspertët) dhe gjykata
në mënyrë të papenguar të punon me lëndën e cila mund të shërbej si mjetë
provë për prurjen e (dënimit) gjykimit.
Pjesëmarrja e njerëzve të lartpërmendur gjatë marrjes së veprimeve
të caktuara në procedurën penale, sigurohen sipas caktimit të ligjit që këta
persona të paraqiten me ftesë në gjyq, dhe njëkohësisht edhe përgjegjësi e
atij që e ka lëndën sepse këta janë të rëndësishëm për të trajtuar rastin, të
njëjta ti sjellin me kërkesë të gjyqit.
Në qoftëse personat e thirrur vullnetarisht nuk i përgjigjen thirrjes së
gjyqit ose nuk i kanë sjellë lëndë që janë kërkuar nga ato, atëherë sigurimi i
pjesëmarrjes së këtyre personave bëhet me masa ligjore të parapara.
Megjithatë përdorimi i masave kundër qytetarëve duhet të bëhet në mënyrë
të ngushtë, do të thotë që qytetari duhet të sigurohet pa i penguar në lirit dhe
të drejtat e tij ligjore, dhe njëkohësisht të pengohet personi i cili mundohet që
ta anashkalon rrjedhje e drejtë të procesit penal. Pra, është e nevojshme që të
përputhen interesi personal dhe ai përgjithshëm, dhe kjo arrihet në atë
mënyrë që masat e tepërta dhe kushte për zbatimin e tyre duhet të jenë të
përcaktuar sipas ligjit, zbatimi i tyre do të bëhet në minimum (të zbatohet
vetëm në raste të domosdoshme) dhe në atë shkallë që është nevojshme që
procedura të ec ashtu si duhet.
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Për të arritur këtë qëllim, LKP ka caktuar disa parime themelore për
përdoren e masave shtërguese, mes të cilave:







kusht i domosdoshëm për zbatimin e çfarë do lloj mase shtërguese
kundër të paditurit është të ketë një bazë dyshimi se është kryer vepër
penale dhe se është ngritur procedurë penale kundrejt të pandehurit,
mundësia e ekzistencës së dëmit në qoftëse nuk zbatohen këto masa;
mund të ndërmerren vetëm ato masa që janë të paraparë me ligj;
në LKP janë paraparë një numër i madh i masave për të siguruar të
paditurinë dhe në mënyrë të suksesshme të bëhet realizimi i
procedurës, i jepe mundësi organit apo sektorit se çfarë lloj mase
është më e pëlqyer në rastin konkret, pastaj duhet mbajtur përgjegjësi
që mos të zbatohet masa më të rënda nëse I njëjti qëllim mund të
arrihet me masa më të buta;
kur do të ndërkrehen shkaqet për zbatimin e masave, organi
përgjegjës është I detyruar që të njëjtat t’i ndërpret në mënyrë zyrtare
ose atë masë ta ndërron me ndonjë me të butë.

Edhe përkundër që janë paraparë për persona me veçori të
llojllojshme përsëri figura kyçe është I pandehuri. Kështu që në LKP janë të
paraparë shumë masa për sigurimin e suksesshme të pjesëmarrjes së të
pandehurit, për këtë i jepet liri organit I cili merret me këtë rast të zgjedh atë
masë të është më e pëlqyer në rastin konkret. Masë më e butë është ftesa; I
ndjekur nga arrestimi; betimi nga i pandehuri se nuk do ta lëshon
vendbanimin ose shtetin; masa preventive, në të cilat hynë ndalesë për
lëshimin e vend ose vendbanimin, detyrë e të pandehurit që të paraqitet në
një kohë të caktuar të lajmërohet në ndonjë person zyrtar ose organ
shtetëror, marrja e pasaportës ose ndonjë dokument tjetër për mos tejkalimin
e kufirit shtetëror, ose ndalesë që mos t’i jepet, marrja e patentës, ose
ndalesa që mos t’i jepet; garanci; arrest shtëpiak dhe paraburgim.
Sipas të dhënave të fituara nga mbikëqyrësit në numër të madh nuk
janë zbatuar masa për të siguruar pjesëmarrjen e të pandehurit, nga 174
lëndë të përmbledhura në mbikëqyrje prej të cilave 132 lëndë nuk është
zbatuar masa e sigurisë. Duhet të kemi parasysh fakti se 5 lëndë nuk kanë të
dhëna rreth zbatimit të masave të sigurisë.
Duke u bazuar në atë të lartpërmendur del se masat e sigurisë janë
marrë vetëm në 37 lëndë të mbetura, madje në disa nga lëndë janë marrë
masa të njëjta ose ndonjë lloj tjetër. Ashtu që nga të dhënat shihet se masa e
paraburgimit është zbatuar në 27 lëndë, në vendin e dytë janë masa e betimit
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dhe marrja e pasaportës- të zbatuara në 10, pra në 9 lëndë, masa e tjera janë
më pak të pranishme: burgim shtëpiak- në 6 lëndë, garancion- në 2 lëndë,
lajmërimi në personin zyrtar – në 2 lëndë, ndërsa masa për ndalimin e lëshimit
të vendbanimit dhe marrja e patentës janë me nga 1 lëndë.
Ndryshim i masave me të cilat sigurohet prania e të
akuzuarit
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Do të thotë se janë të vendosura tetë masa për sigurimin pjesëmarrjes
së pandehurit, gjatë procedurës janë zbatuar vetëm 37 nga 174 lëndë, por
duke nisur nga fakti se të njëjtë janë kombinuar, pra në disa lëndë janë marrë
dy apo më shumë masa del se zbatimit i tyre është më I madh, do të thotë
janë përdorur në 58 lëndë.
Edhe një herë hulumtimi tregoj se gjyqtarët shumë dobët e zbatojnë
masën e garantimit, vetëm në 2 lëndë, kjo hap një çështje për të diskutuar
pse, cilat janë arsyet për këtë qëndrim, a thua nuk kanë besim në atë ose
është ndonjë çështje tjetër në pyetje. Në shtetet e perëndimit kjo masë gjen
zbatimin e duhur, me zbatimin e saj i pandehuri lëshohet në liri por deponon
(personal ose nëpërmjet personit tretë) një dëmshpërblim të caktuar, që me
rastin e ikjes ata futen në llogarinë shtetërore, ndërsa procedura kundër t’i
vazhdon. Masa e garantimit është më e përshtatshme për të zëvendësuar
paraburgimin, hulumtimi tregon se masa e paraburgimit është sjellë në 47%
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nga të paditurit, e cila me të vërtet është një përqindje e mardhe, ka pasur
mundësi që për ndonjërin nga të pandehurit të zbatohet garantimi si masë
preventive.
2.7.1. Zbatimi i masës paraburgim
Një ndër masat më të rënda për sigurimin e pandehurit gjatë procesit
gjyqësor është masa e paraburgimit. Me sjelljen e saj i kufizohet liria e lëvizjes
të pandehurit, edhe pse përgjegjësia nuk është vërtetuar me një vendim
gjyqësor në formë të prerët, domethënë për ende vlen prezuminimin i
pafajësisë. Përmbajta e masë paraburgim përbëhet nga marrja e lirisë të
pandehurit me mbylljen e tij në vende të caktuar, qëllimi themelor është të
sigurohet pjesëmarrja gjatë procedurës penale, por edhe me qëllim që ai mos
të ndikojë mbi procesin e provës. 10 Pikërisht për shkak të kësaj kjo masë është
më e rëndë dhe mund të zbatohet vetëm atëherë kur interesi I procedurës
penale nuk mund të mbrohet nga ndonjë masë më të butë 11.
Në përputhje me nenin 199 nga LKP, në qoftëse ka dyshim themelor se
personi i caktuar e ka kryer vepër penale, paraburgimi i këtij personit mund të
shtihet vetëm nëse personi fshihet, në qoftëse nuk mund të përcaktohet
identitetit i tij, ose nëse ekzistojnë rrethana të tjera që tregojnë në ikjen; nëse
supozohet se mund t’i shkatërron provat e veprës penale ose nëse rrethanat
tregojnë se ai mund të pengoj hetimit duke ndikuar në dëshmitarët,
pjesëmarrësit dhe nëse veçanërisht rrethanat tregoj se ai mund ta përsërit
veprën penale ose do ta realizon veprën që akoma nuk ka arritur ta bën ose
do të bën një vepër penale me të cilën do të kërcënohet. Masa e
paraburgimit mund të caktohet vetëm në bazë të kushteve dhe në bazë të
ligjit, me çka çdo herë duhet të mbahet llogari racionale në atë se sa duhet të
zgjatë paraburgimi dhe të jetë në një afat më të shkurtë.

10

Stefanoviq Çedomir, Казненп прпцеснп правп СФРЈ, Савремена администрација, Beograd vitin
1982, f. 282
11
Matovski Nikolla, Казненп прпцеснп правп, Fakulteti i drejtësisë „Justinian i Parë“ Shkup 2003, f. 357
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Nga të dhënat mund të përmblidhet se nga gjithsej 174 lëndë të
mbikëqyra, masa paraburgim është sjellë për 27 lëndë, madje në 17 lëndë
shkak i sjellës së saj është rreziku se i pandehuri mund të ik, në 7 lëndë nga
frika se i pandehuri mund t’i shkatërron provat, ndërsa në 3 lëndë shkak për
sjellën e kësaj mase nga frika se i pandehuri mund ta përsërit veprën (në 106
lëndë nuk është sjellë masa paraburgim, ndërsa në 41 lëndë nuk ka të dhëna).
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Në mes lëndëve të mbikëqyra nuk ka baraspeshë gjatë sjellës së masë
paraburgim, kështu që për lëndët me vepër penale Keqpërdorim i pozitës dhe
detyrës zyrtare, është e paraparë dënim sipas nenit 535 KZ, më shpesh është
sjellë – në 16 lëndë. Megjithatë, së pari duhet të përmendet vepra Ortakëri
në krim, neni 394 KZ, sepse në të gjitha lëndët me këtë vepër është sjellë
masa paraburgim (6 lëndë). Përveç këtyre, masa paraburgim është sjellë edhe
në lëndë tjera: prodhim ilegale dhe lëshimi në pazar të mjeteve narkotike,
substanca psihotrope dhe prekursore – 2 lëndë, larja e parave dhe të ardhura
nga vepra dënuese – 1 lëndë, prodhim ilegal – 1 lëndë dhe për një vepër
mashtrim në 1 lëndë.
Sipas të dhënave nga monitorimi masa paraburgim është sjellë në 27
lëndë. Në qoftë se kemi parasysh fakti se janë të mbikëqyra 174 procedura
penale, ndoshta do të nxjerrim përfundim se zbatimi i kësaj nuk kaplon
përmasa të mëdha, por kur do të theksojmë se nga 548 persona të dënuar
masa paraburgim është sjellë për 255 persona (47% nga të dënuarit) atëherë
pasqyra është më ndryshe.
Personat te cileve iu eshte caktuar masa e paraburgim

47%

Shqiptuar

53%
Nuk është shqituar

Sa për krahasim, në vitin 2010 ishin të mbikëqyra 154 lëndë, masa
paraburgim është sjellë në një numër të madh të dënuarve, pra në 218 nga
468 të dënuar.12 Në vitin 2009 ishin të mbikëqyra 110 lëndë me 256 të
dënuar, me çka masa paraburgim i është sjellë 58 të dënuarve. Në vitin 2009
nga 110 lëndë karakterin “paraburgues” e kanë pasur 10, në vitin 2010 nga
gjithsej 154 lëndë këtë karakter e kanë pasur 20, ndërsa në vitin 2011 janë 27

12

Në vitin 2010 dallimi midis personave të akuzuar për të cilëve është shqiptuar masa paraburgim dhe
atyre që nuk ju është shqiptuar ishte 47%-53%, do të thotë si vitit 2011, Efikasiteti gjyqësor në
ballafaqimin me korrupsionin për vitin 2010, 2 gusht S, janar vitit 2011.,
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lëndë nga gjithsej 174 lëndë. Ashtu që niveli i lëndëve korruptuese nga
materiali i vitit 2010 dhe 2011 është përafërsisht në nivelin e njëjtë.
Edhe përkundër asaj që në vitin 2011 u rit numri i gjykatave themelore
të përfshira në hulumtim (në vitin 2010 ishin 8 gjykata themelore, ndërsa vitin
2011 ishin 14 gjykata themelor), megjithatë kur është fjala për zbatimin e
masës paraburgim në pikë parësore është Gjykata Themelore e Shkupit 1.
Pikërisht, vitin e kaluar të gjitha 20 lëndë për të cilat është sjellë masa
paraburgim janë mbajtur në Gjykatën Themelore të Shkupit 1, nga gjyqet e
tjera asnjëra nuk ka sjellë masë të paraburgimit. Situatë të njëjtë është po
ashtu edhe për vitin 2011, por këtë pasqyre e theu Gjykata Themelore e
Kumanovës. Kështu që, nga 27 lëndë me paraburgim janë mbajtur në GJÒH të
Shkupit 1, ndërsa 2 të tjerë janë mbajtur në GJTH të Kumanovës. Kur bëhet
fjalë për shkaqet për sjelljen e masës paraburgim, pranë GJTH të Shkupit 1
është sjellë për 16 lëndë nga rreziku i ikjes së pandehurit, 6 lëndë nga frika se
do t’i shkatërron provat, derisa 3 lëndë nga frika se i pandehuri do ta përsërit
veprën. Te GJTH e Kumanovës lënda e parë që u sjellë masa paraburgim ishte
nga shkaku se i pandehuri do të ik, ndërsa në të dytin nga frika se i pandehuri
do t’i shkatërron provat e veprës.
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LKP parasheh afate të qarta për gjatësinë e paraburgimit, kështu që
kohëzgjatja gjatë hetimit nuk mund të jetë më e gjatë se 180 ditë, a pas
ngritjes të akuzës masa paraburgim mund të zgjatë më së shumti një vjet për
vepra që nuk mund të sillet dënim me burg deri 15 vjet, pra deri më dy vjet
për veprat që mund të sillet burgim i përjetshëm (neni 207 LKP).
Sipas të dhënave që posedon Koalicioni është e evidente se
kohëzgjatja me e gjatë e masës paraburgim është te një lëndë me më shumë
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vepra penale në realitet (keqpërdorimi i pozitës dhe detyrës zyrtare, fshehja e
tatimit, falsifikimi i dokumenteve, shoqërim në krim) nga 385 ditë, në të dy
lëndët kohë zgjatja e paraburgimit është nga 360 ditë, ndërsa në lëndët lëviz
në interval prej 59 deri 180 ditë.
Çdo lëndë me paraburgim ka karakteristika e tij që ndikojnë në
kohëzgjatjen e paraburgimit, por në çdo rast duhet të mundohet zbatimit i saj
të jetë sa më i shkurtë. Në këtë drejtim ndikim të vet kanë kërkesa për
efikasitet të procedurës, parimi urgjent, si dhe detyra për respektimin e të
drejtave dhe lirive të njeriut.
2.8. Seanca kryesore
Seancë kryesore është pika e tret e procedurës penale në bazë të cilës
parimet e publikut, kontradiktat, drejtpërdrejtë para gjyqit zyrtar diskutohet
mbi akuzën e ngritur dhe më pas sillet aktgjykim. Ka rëndësi themelore dhe zë
vend qendror sepse të gjitha stadiumet e tjera të procedurës penale janë në
ndonjë funksion, domethënë arritja e qëllimit të veçantë e cila do të sjellë në
realizimin e qëllimit të seancës kryesore. Ashtu, procedura e mëparshme dhe
akuza kanë qëllim të sigurojnë që në mënyrë të papenguar të mbahet seanca
kryesore, ndërsa faza e mjeteve juridike ka për qëllim të kontrolloj vendimin e
drejt që sillet në seancën kryesore13.
Ajo paraqet pjesë e procedurës penale të shkallës së parë në të cilën
diskutohet për bazën e kërkesë e drejta –penale, e përmbajtur në akuzë e
personit juridik, si dhe ndaj kërkesat bashkuara e drejtës së pronës së tij, dhe
për ato sillet aktgjykim.14 Edhe pse gjatë seancës kryesore merren veprime të
shumta dhe të llojllojshme, megjithatë të gjitha këto paraqesin një tërësi e
tërë dhe të pandarë, në të vërtet seanca kryesore është komponent i një
termit më të gjerë i njohur si mbledhje. Pikërisht, seanca kryesore merr vetëm
një pjesë nga seanca e lëndës, kështu që nga hapja e mbledhjes e deri në
fillimin e seancës kryesore (fillon me leximin e akt akuzën), merren disa faza të
procesit veprues të drejtuar drejt asaj se a janë të përmbushura dispozitat për
mbajtjen e seancës kryesore, dhe pas përfundimit të saj vijon sjellja dhe
shpallja e aktgjykimit, e cila është në kornizë të mbledhjes. Ky stadium është
proces tre anësor në marrëdhënie mes gjyqit dhe palëve, me të drejta të
përcaktuara dhe detyrat e pjesëmarrësve, me çka qëllimi i tyre bazë përbëhet
nga prurja e vendimit të drejtë dhe sipas ligjit.
13

Marina Panta, Кривишна ппстапка на СФРЈ, Култура Скппје vitin 1979, f. 411
Vasilieviq Tihomir, Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ, Savremena administracija, Beograd, vitin
1981, f. 531
14
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Seanca kryesore është stadium i cili rrjedh sipas ligjeve që janë të
përcaktuara më herët. Në këtë drejtim ekzistojnë rregulla precize për vendin
dhe rolin e palës gjatë seancës kryesore, kështu që, në përputhshmëri me
nenin 329 LKP, pala dhe të gjithë të pranishmit në gjykatore e presin këshilli
në këmbë, dhe pastaj palët ulen kundrejt kryetarit të këshillit, dhe atë nga ana
e majtë i padituri dhe mbrojtësi i tij, ndërsa nga ana e djathtë paditësi zyrtar, i
dëmtuari dhe ndihmësi i tij. I padituri, dëshmitarë dhe ekspertët dëgjohen në
vendin e caktuar nga ana e djathtë e kryetarit të këshillit të kthyer drejt
prokurori dhe të pandehurit.
A është orari i pjesëmarrësve në procedurë në
pajtueshmëri me nenin 329 të LKP-së 15
91%
PO
9%
JO

15

Nga ana e mbikëqyrësve është bërë një monitorim në bazë të renditjes
të pjesëmarrësve në procedurë. Nga të dhënat arrijmë deri në përfundim se
një numër të madh respektohen dispozitat ligjore, pra në 91% nga seanca
gjyqësore të mbikëqyrësve janë në përputhshmëri me ligjin. Megjithatë në 9%
e seancave të mbikëqyra nuk janë ligjore e cila nuk është për t’u habitur sepse
pothuajse në çdo 10 seancë gjyqësore nuk është e respektuat detyra formale
e gjyqit.
Për procedurën penale me rëndësi esenciale është që të gjendet se cili
gjyq është komponent që të merr dhe të sjellë vendim në një lëndë konkrete,
sepse nga kjo varet suksesi në luftën kundër kriminalit, mbrojta e të drejtave
dhe lirive të njeriut, dhe me këtë do të mënjanohet zvarritja e panevojshme
dhe keqpërdorimi i procedurës. Madje, është detyrë e gjyqit, që në anë
zyrtare të kujdeset për komponentët e saj dhe nëse e vëren se nuk është
komponent për atë lëndë dhe në të njëjtë kohë nëse sheh se vendimi ka hyrë

15

Ligji për procedurë penale (tekst i rregulluar), G. Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 15/05
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në superfuqi lëndën menjëherë ta përcjell deri në gjyqin i cili është
komponent për atë.
Komponentë e saktë paraqesin me një ligj të paraparë, dhe
përgjegjësia e gjyqit në procedurën penale është të merr veprime të caktuara
dhe aktgjykim për një vepër penale, duke pasur parasysh natyrën e asaj vepre.
Pikërisht, në përputhshmëri me neni 22 LKP, është e paraparë për cilat
vepër penale nga shkalla e parë duhet të gjykon një gjyqtar, dhe në cilën
vepër penale duhet të gjykon këshilli i gjyqit dhe nga sa anëtar është i përbërë
ai këshill. Kështu që, gjyqtari i vetëm në shkallën e parë merr vendim dhe
vepron vetëm në ato vepra penale që është paraparë dënim me të holla ose
dënim me fjetje në burg me afat deri më tre vjet. Në procedurën penale të
shkallës së parë gjykon këshilli i përbërë nga dy gjyqtar dhe tre gjyqtar të
jurisë për ato vepra penale që është paraparë dënim me kohëzgjatje prej 15
ose me burgim të përjetshëm, ndërsa për atë këshillë i përbërë nga një
gjyqtar dhe dy gjyqtar të jurisë janë vepra penale për të cilat është paraparë
dënim i but. Pra, veprimi në procedurën penale të shkallës së parë varet nga
madhësia e veprës që është kryer dhe dënimi i paraparë për vepruesin e asaj
vepre. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë parasheh në një ligj se gjatë
aktgjykimit marrin pjesë edhe gjyqtar të jurisë (Neni 103 f. 3 KRÌ).
Përbërja e këshillit gjyqësor
15%

1+2

76%
9%

2+3
Nuk ka anëtar

Duke u nisur nga të dhënat e fituara nga mbikëqyrësit mund të
konstatohet se më shume se tre pjesë e lëndëve janë udhëhequr nga një
gjyqtar profesional dhe dy gjyqtar të jurisë. Madje, 15% të lëndëve janë
mbajtur para këshillit të përbërë nga dy gjyqtar profesional dhe tre gjyqtar të
jurisë, ndërsa 9% janë gjykuar nga një gjyqtar. Të dhënat e shënuara
pothuajse përsëriten rezultatet e vitit të kaluar që na mundëson që të vijmë
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në përfundime se një numër i madh i lëndëve të rënda janë mbajtur para
këshillit gjyqësor, i përbërë nga një gjyqtar dhe dy juri.
Me përfshirjen e gjyqtarëve të jurisë lëndën penale mundohet të futet
faktori qytetar në marrjen e vendimit. Megjithatë lëndë penale kërkojnë
përgatitje serioze për të gjithë pjesëmarrësit (akuzues, avokat), a sidomos për
ato që e ushtrojnë detyrën e aktgjykimit, sepse e mira e të pandehurit i cili
mundohet për (lirinë, pronën) e sidomos e mira e dëmtuesit (jeta, trupi, prona
etj) janë shumë prekëse. Përgatitja nënkupton edukim special, këshillim, diçka
që i hyn në punë apo në karrierën e një gjyqtarit profesional ( duhet të
përmendet Akademia për trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorë publik, e cila
ka kontribut të madh në realizimin e qëllimit të cekur), për këtë shkak ai është
personi i vërtet në marrjen e vendimeve, ndërsa juria merr pjesë nga një
pikëpamje apo aspekt tjetër të gjykimit – qytetar.
Mbrojtja paraqet një aktivitet i proceseve në kundërshtimin të akuzës,
pjesërisht ose plotësisht mohimin se e ka kryer veprën penale dhe
përgjegjësia ndaj asaj vepre, nxirrja e argumenteve me të cilën demantohet
teza e akuzës, pra mbrojtja është përmbledhje e të gjithave veprime që
merren gjatë procedurës me qëllim që të nxirret gjithçka në dobi të
pandehurit16.
Ligjdhënësi ka parashikuar se i akuzuari është më i thirruri që ta
përfaqëson dhe ta siguron avokatin e tij, sepse akuza është drejtuar kundër tij.
Njëkohësisht, ligji i ngarkon të gjitha organet shtetërore që marrin pjesë në
procedurën penale, në çfarë do faze, që në mënyrë të tërësishme dhe me
vëmendje t’i shqyrton dhe vlerëson të gjitha fakte dhe dëshmi dhe të sjellë
vendim ligjor dhe të drejt (parimet për kërkimit të materialit të vërtet).
Megjithatë, përveç mundësia që i pandehurit të mbrohet vet, si dhe detyra e
gjyqit dhe organeve shtetërore (të njohura si material mbrojtës), ligji parasheh
të ashtuquajtur mbrojtje formale, pikërisht kjo është mundësi, aktiviteti i të
akuzuarit në emër të tij ta bëj mbrojtësi i tij. Por, ligji parasheh edhe situatë
kur është e domosdoshme që i akuzuari të mbrohet nga mbrojtësi, kështu që,
nëse ai nuk zgjedh mbrojtës, atëherë mbrojtës do ti përcaktohet në mënyrë
zyrtare, e njohur si mbrojtje e domosdoshme. Sipas kësaj, ligjit për
kundërvajtje, mbrojtjen e ndan në atë materiale dhe formale (varësisht kush e
kryen), pra në domosdoshme dhe fakultative (varësi nga ajo a ekziston
përgjegjësi për mbrojtje me anë një avokat).

16

T. Vasiljevic, 1971, f. 166
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Mbrojtje e domosdoshme e detyron të pandehurin të ketë avokat që
nga marrja e tij në hetim, e njëjta gjë është në lidhje të ngushtë me veprat
penale korruptuese. Ato janë rrethanat në vijim: nëse i akuzuarit është
memec, shullë ose i paaftë që të mbrohet në mënyrë të suksesshëm vet, ose
në qoftëse kundër tij udhëhiqet procedurë penale për të cilën ligji parasheh
dënim të përjetshme. Në këto raste, i pandehuri patjetër duhet të ketë avokat
gjatë tërë procedurës penale. Njëkohësisht i akuzuari duhet patjetër të ketë
avokat në qoftëse kundër ti është caktuar masë paraburgim gjersa ai zgjat.
Është e paraparë mbrojtje e domosdoshme edhe në raste kur procedura
udhëhiqet për një vepër për të cilën mund të sillet dënim me burg me
kohëzgjatje prej 10 vjet ose dënim më i rëndë, si dhe nëse të akuzuarit i
gjykohet në mungesë.
Përveç avokat të domosdoshme dhe asaj fakultative, ekziston edhe ajo
e quajtur mbrojtja e të mjerueshmeve, në atë rast kur nuk ka kushte për
avokat të domosdoshme, ndërsa procedura udhëhiqet për vepër penale për
të cilën ligji ka paraparë dënim me burg prej një vjet, a në të njëjtën kohë
situata ekonomike e të pandehurit nuk i mundëson që të ketë avokat gjatë
procedurës. Atëherë në kërkesë të pandehurit mund t’i jepet avokat dhe
harxhimit gjatë mbrojtjes i mban shteti.
Roli dhe detyra e avokatit në procedurën penale është shumë e
rëndësishme, sidomos nëse merret parasysh se ai ka autorizime të gjëra,
sepse i posedon të gjitha të drejta që i ka edhe i pandehuri, por njëkohësisht
detyra e tij është me përgjegjësi të madhe, sepse suksesi i të pandehurit gjatë
procedurës varet nga aftësitë e tij që t’i ballafaqohet akuzave.
A kanë pasur të akuzuarit avokat - të drejtë avokati

41%
PO
59%
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Mbikëqyrja e realizuar tregoi se nga gjithsej 548 të akuzuar, po aq
lëndë sa janë të përfshirë në mbikëqyrje, 325 ose 59% kanë pasur avokat,
duke përfshirë edhe rastet me avokat të domosdoshme, derisa 223 ose 41%
nuk e kanë shfrytëzuar të drejtën e avokatit, pra nuk kanë pasur avokat.
Pothuajse të njëjtën rezultat janë edhe nga hulumtimin e vitit të kaluar, pra
60% - 40% në dobi të pandehurit që kanë pasur avokat.
Zbatimi konsekuencë i parimeve kontradiktore dhe imponim i
drejtpërdrejtë në seancën kryesore është e domosdoshme prania e të
akuzuarit, pra pjesëmarrja e tij është kusht për mbajtjen e seancës kryesore.
Megjithatë, në përjashtim të rrethanave, në procedurë të rregullt, të
pandehuri mund t’i gjykohet në mungesë vetëm nëse është arrati ose në
ndonjë mënyrë nuk është i pranishëm në organet shtetërore, dhe ekzistojnë
shkaqe të rëndësishme që t’i gjykohet edhe pse nuk është prezent. Vendimi
për gjykimin në mungesë të akuzuarit e sjellë këshilli pas propozimit të
paditësit (neni 316 f. 3 dhe 4 LKP).
A gjykohet në mungesë
94%
PO

6%

JO

Mbikëqyrësit e Koalicionit kanë realizuar një monitorim në 528 seanca,
nga të cilat kanë evidentuar se në shumicën e tyre ka qenë prezent i
pandehuri. Në të vërtet, në 94% e seancave të mbikëqyra është i pranishëm i
pandehuri, që do të thotë mundësia që në mënyrë direkte dhe indirekte të
merr pjesë në mbrojtjen e tij, derisa 6% të seancave është marr aktgjykim në
mungesë të pandehurit. Në këto 6% të seancave, kur është gjykuar në
mungesë të pandehurit, si shkak me i shpesh është paraqitur mosprania e të
pandehurit (ekzistojnë mundësi të rëndësishme që ti gjykohet në mungesë të
tij), më radhë si shkak paraqitet ikja e të pandehurit. Korrelacioni i shënuar
nuk duhet të jetë befasues sepse në 47% nga të akuzuarit i është caktuar
masa paraburgim, që do të thotë kjo e ka siguruar prezencën e të pandehurit
57

Projekti për monitorim të lëndëve gjyqësore nga lëmia e korripsionit

gjatë procedurës, përveç kësaj janë zbatuar edhe masa tjera për sigurimin e
prezencës së pandehurit –në 37 lëndë.
Për realizimin e qëllimit të procedurës është e nevojshme që seanca
kryesore të jetë e përgatitur, lënda të jetë në mënyrë tërësishme e studiuar
nga gjyqtari, gjatë gjykimit të palës të respektohen të gjitha të drejtat ligjore,
por në të njëjtën kohë mos të zvarritet seanca kryesore. Për arritjen e asaj të
lartpërmendur është e nevojshme që gjyqtari në tërësi të ketë kontroll mbi
lëndën, pra gjyqtari të jetë menaxher, që sjellje e tij do të kenë karakter
menaxhues në lëndën gjyqësore. Në të vërtet ruajtja e parimit të gjykimit në
afat të kuptueshëm i cili është një element qenësor i një gjykatës të mirë
menaxhues. Kjo e detyron gjyqtarin e gjyqit për në kohë marrjen e veprimeve
dhe në mënyrë të drejt ta ec procesin. Në përpjekjet gjyqësore të kohëzgjatjes
të procedurës në mënyrë në kundërt veprojnë ndërprerja e seancës kryesore.


Anulim i seancës kryesore

Anulimi dhe mos nisja e seancës kryesore në datë e caktuar, por në
ditë tjetër, ose nëse seanca kryesore tash ka nisur, ndërprerja e saj për një
kohë të gjatë, në qoftëse se ai anulim zgjatë më shumë se 60 ditë ose nëse
seanca kryesore mbahet nga një kryetar tjetër i këshillit , atëherë seanca
kryesore duhet prapë të fillon dhe të nxirren përsëri provat dhe dëshmitë.
Si bazë për anulimin e seancës kryesore njihen këto:
1. seancës kryesore e cila është caktuar mbi bazë të aktit penal nga
prokurori publik, mos ardhja e prokurorit publik ose personi që e zëvendëson
atë. (neni 315 f.1 LKP);
2. në seancën kryesore nuk erdhi i akuzuari i cili është thirrur, dhe nuk
ekziston mundësia për sjelljen e tij të shpejt (neni.316 f.1 LKP);
3. në seancën kryesore nuk ka ardhur avokati i cili është thirrur në
mënyrë të rregullt ose nëse avokati pa leje e lëshon seancën kryesore, dhe
nuk ekziston mundësia që menjëherë të merret avokat tjetër pa i dëmtuar
mbrojtjes на (neni.317 LKP),
4. në raste të veçanta edhe mos ardhja e dëshmitarit të thirrur ose
ekspertit mund të shkakton anulim të seancës kryesore, në qoftë se thëniet e
tij kanë rëndësi kyçe në zgjidhjen e fakteve të drejtësisë e relevante (neni.319
LKP).
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5. nëse gjatë seancës kryesore është e nevojshme për furnizimin me
prova të reja (neni.321 f.1 LKP);
6. nëse gjatë seancës kryesore përcaktohet se te i akuzuarit pas
kryerjes së veprës penale është shfaqur sëmundje shpirtërore e përkohshëm
ose çrregullime mendore të përkohshëm ose
7. nëse ekzistojnë pengesa të tjera që seanca kryesore të realizohet në
mënyrë të suksesshme.
GJTH Gostivar

Anulimi i seancave nëpër GJTH

GJTH Manastir
GJTH Veles

44%

GJTH Kavadar
GJTH Koçan
1%

5%

4%
8%

12%

GJTH Kumanov
GJTH Ohër
GJTH Shkup
GJTH Strug
GJTH Strumicë

12%

2%

3%
1%

2%

2%

1%

3%

GJTH Tetovë
GJTH Shtip
GJTH Prilep
GJTH Negotinë

Mbikëqyrësi gjatë realizimit të monitorimit kanë regjistruar shtyrjen e
543 seancave, nga ta numri më i madh është në Gjykatën Themelore të
Shkupit 1 me 241 shtyrjen e seancave ose 44%. Në mes gjendet Gjykata
Themelore e Kumanovës – 66 shtyrje të seancave ose 12% dhe Gjykata
Themelore e Manastirit – 65 shtyrje të seancave ose 12%. Më së paku ka në
gjyqet e Strugës – 6 seanca të anuluara, Negotino – 5 seanca dhe Kavadarci -3
seanca të anuluara ose të gjitha marrin pjesë me nga 1% nga shuma totale e
seancave të anuluara.
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Arsyet për anulim të seancës
10%

10%

17%

7%
10%
15%

6%
25%

Mungesa e PP
Mungesa e avokatit
Mungesa e dëshmitarit
Frunizim me material dëshmues

Mungesa e të akuzuarit
Mungesa e dëmtusit
Thirrje e dëshmirarëve të ri
Shkaqet nga ana e gjyqit

Arsyet
për shtyrjen
e seancave janë
të
ndryshme, por më
shpesh ndodhin nga mungesa e të akuzuarit (25% ose 138 anulime), në mes
është nevoja për furnizimin me materiale dëshmuese (17% ose 93 anulime)
dhe mungesa e avokatit (15% ose 82 anulime). Më e radhë si arsye për
anulimin e seancave është mungesa e të dëmtuarit (7% ose 38 anulime) dhe
mungesa e prokurorit publik (6% ose 32 anulime).
Nëse bëjmë një krahasim me vitin e kaluar do të vërejmë ndryshime të
rëndësishme në anulimin e seancave kryesore, kështu që mbledhja e
materialeve dëshmuese vitin e kaluar ka marrë 28% ndërsa këtë vit është ulur
në 17% si shkak anulues, thirrja e dëshmitarëve tl ri (nga 26% është ulur në
10%), ose mosprezenca e dëshmitarit (nga 17% në 10%). Nga ana tjerët,
mosprezenca e të akuzuarit nga 12 % është rritur në 25% nga seancat e
anuluara, mungesa e avokatit nga 4% në 15 %.


Ndërprerja e seancës kryesore

Me ndërprerje e seancës kryesore nënkuptohet ndalja e saj për një
kohë të shkurt, jo më gjatë se tetë ditë. Shkaqet që kanë sjellë deri në
ndërprerjen e seancës kryesore mund të jenë të ndryshme, por prapëseprapë
ndahen në dy grupe të mëdha, të thjeshta dhe të çrregullta. Ndërprerja e
thjesht e cakton kryetari i këshillit, ndërsa ndërprerje të jashtëzakonshme vjen
pas vendimit të këshillit. Në të thjeshta si shkak parashihet pauza e shkurt
gjatë seancës kryesore, si dhe kalimi i orarit të punës. Ndërprerjet e
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jashtëzakonshme janë më të shumta, dhe atë, furnizim dhe caktimi i
dëshmive, përgatitja e akuzës, përgatitja e mbrojtjes. M përputhshmëri me
nenin 323 f. 2 LKP, ndërprerja e seancës kryesore vazhdon aty ku është
ndërprerë.
Arsyet për nëdrprerjen e seacës kryesore
1%
10%

83%

Pushim
Përgatitjen e akuzës

6%
Përgatitja e mbrojtjes
Furnizim me materiale

Gjatë monitorimit mbikëqyrësit regjistruan 146 ndërprerje të seancës
kryesore, nga këto nevoja për pushim si shkak është paraqitur në 121 raste
ose 83% nga ndërprerjet, nevoja për përgatitjen e mbrojtjes në 14 raste ose
10%, furnizimi me materiale dëshmues në 9 raste ose 6% dhe përgatitja e
akuzës me 2 raste ose 1% nga të gjitha seancat e ndërprera. Nëse bëjmë
krahasim me rezultatet e vitit të kaluar do të vërejmë se nevoja për pushim si
shkak për ndërprerje, nga 69% të vitit të kaluar është rritur në 83%, ndërsa
ndërprerja për furnizim me material dëshmues nga 20% është zvogëluar në
6%. Të dhënat për 2011 në bazë të pikës – shkaku i ndërprerjes së seancës
kryesore janë më optimiste në krahasim me vitin 2010 sepse është zvogëluar
ndërprerja e seancave për shkak të furnizimit të materialit dëshmues, por
qartë shihet nevoja për pushim.
Me përputhshmëri me nenin 219 nga LKP lëndët sipas KZ mund të
merren ose të shërbejnë si provë në procedurën penale, në një afat të
përkohshëm do të merren dhe do të jepen në gjyq ose në ndonjë mënyrë
tjetër do të sigurohet mbrojtja e tyre. Nga kjo del se kjo marrje e lëndës është
vetëm e përkohshme sepse pasi që të mbaron procedura penale merret
vendim se çka do të bëhet me lëndën e marrë, a thua ënda do të merret, a do
të shkatërrohet apo do t’i kthehet personit që i është marrë.
Duke nisur nga materiali ligjor, përkohësisht merren: mjete të cilat
janë përdorur ose janë futur gjatë realizimit të veprës penale ose ajo që ka
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mbetur pasi që është kryer vepra penale, nëse janë pronë e të pandehurit.
Përveç mjeteve të lartpërmendura, mund të merren edhe t gjitha mjete që
ndoshta në ndonjë mënyrë mundë të shërbejnë si provë gjatë procedurës
penale, pra të gjitha mjete që kanë mundësi të vërtetohet e drejta- fakte
relevante që janë me rëndësi për procedurën, pa marrë parasysh se kush
është pronar i tyre.
Përveç marrjes së këtyre mjete, gjyqi mund të sjellë vendim për
bllokimin e mjeteve, llogarive dhe fondeve për të cilat mendohet se ekziston
dyshim se janë pjesë e veprës penale të kryer (neni 220 f. 2 LKP),pra sigurim i
përkohshëm. Kështu që gjyqtari hetimor ose këshilli mund të sjellë vendim në
të cilin cakton që t’i merren në sigurim pronën ose mjetet që janë të lidhura
me veprën penale. Prona ose mjetet që janë mjet sigurimi vihen në kujdes të
gjyqit. Nën sigurimin përkohshëm të pronës ose mjeteve nënkuptohet dhe
bllokimin, marrjen përsipër, të fondeve, llogarive bankare dhe transaksione
financiare ose të ardhura nga vepra penale. Me qëllim që mos të pengojë në
vendimet gjyqësoren për sigurim e përkohshme që askush mos të mund të hy
në llogarit bankare.
Nga të dhënat të fituara nga mbikëqyrësit është vërejt zbatim i
parëndësishëm të masave të sigurimit dhe marrja e përkohshme të materiale
dhe pronës.
Vallë a është sjellë vendim për sigurim të përkohshëm dhe
marrja e gjërave dhe pronës
45%
PO
5%

JO
Nuk ka të dhëna

50%

Nga 174 lëndë të mëdha të mbikëqyra vetëm në 8 lëndë ose 5% është
sjellë vendim për sigurimin dhe marrjen e përkohshme, në 87 lëndë ose 50%
nuk është marrë vendim apo masë për sigurim të përkohshëm. Këto të dhëna
janë më të vërtet humbje për ballafaqimin me korrupsionit, organet
përgjegjëse janë të detyruar që të iniciojnë, ndërsa gjyqete janë të obliguar që
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t’i zbatojnë këto masa të përkohshme, sepse kanë rëndësi qenësore në
realizimin e politikës kriminale për këtë lloj të kriminalitetit.
Situatë e këtillë duhet ta marrim me një dozë rezerve sepse për 79
lëndë ose 45% të këtyre nuk kemi të dhëna, se a është marrë vendim për
zbatimin e ndonjë masa për sigurimin ose marrjen e masës, bëhet fjalë për
përqindje e cila shumë qartë mund të ndikon në pamjen finale.
Argumente e të drejta relevante në procedurën penale janë të caktuar
nëpërmjet provave, dhe me këtë term nënkuptojmë burimin se nga janë
marrë ato prova themelore.17 Sipas kësaj, mjete mbrojtëse janë burim që
gjatë procedurës fitohen të dhëna domethënë vërtetohet argumente se cilat
janë argumente themelore18.
Te çdo vepër penale individuale ekziston një lëndë për t’u treguar, dhe
me këtë nënkuptohet, përmbledhje e argumenteve që gjatë procedurës janë
të verifikuar si provë të mira. Nga kjo, del se cilat mjete mbrojtëse do të
përdoren në çdo rast të veçantë, varet nga rrethanat dhe karakteristikat e
rastit, me çka gjyqtari është ai i cili sjellë vendim se cilat mjete dëshmuese do
të përdoren, duke mbajtur llogari për detyrat e gjyqit që në mënyrë të
vetëdijshme të vlerëson secilin provë në veçanti dhe lidhur me prova tjera,
dhe madje të merr vendim se a është dëshmuar ndonjë provë.
Rrëfimi i akuzuarit
11%

Rrëfimi i të dëmtuarit

22%

25%

Rrëfimi i dëshmiarit
10%

9%

Mjetet dëshmuese
Prova me shkrim - dokumente

20%

3%

Diagnozë e qartë dhe mendim i
personit me provojë
Prova tjera

Sipas të dhënave të fituar nga monitorimi vihet deri në përfundim se
nga 841 mjete dëshmuese të nxjerra numër më të madh i përkasin rrëfimet e
17

Vasiljevid Tihomir, Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ, Savremena administracija, Beograd 1981, f.
301,
18
Marina Panta, op.cit, f. 225
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të akuzuarit – 25% dhe rrëfimet e dëshmitarëve - 22%, menjëherë pranë tyre
janë provat me shkrim- dokumente – 20%. Grupin e dytë mjeteve dëshmuese
e përbëjnë rrëfimi i dëmtuesit – 9%. Vetëm 3% nga mjetet dëshmuese të
nxjerra i përkasin provave tjera.
Në qoftëse bëjmë krahasim me rezultatet për këtë çështje nga dy vitet
e kaluara do të konstatojmë rezultate të njëjta, pra edhe në 2010 dhe në 2009
si më shpesh mjete dëshmuese të shfrytëzuara ishin rrëfimi i të akuzuarit dhe
rrëfimi i dëshmitarëve, nga e cila përqindja e përbashkët është rreth 50% nga
provat e prezantuara. Për dallim nga dy vitet e kaluar kur ekspertiza kishe
shumë zbatim të vogël (3-4%), në vitin 2011 është vërejt zbatim më të
rëndësishëm, faktikisht 9% nga mjetet dëshmuese.
Nga ajo më lartë mund të përmblidhet se gjatë gjykimit të veprave
penale korruptuese gjyqet edhe më tej, në përgjithësi mbështeten në rrëfimin
e të pandehurit dhe rrëfimet e dëshmitarëve. Rrëfimi i të akuzuarit është mjet
dëshmues që kësaj palë gjatë procedurës i mundësohet që t’i shfaq
argumentet e tij nga pikëpamja e rastit dhe me këtë i ndihmon avokatit që ta
përgatit mbrojtjen. Nga ana tjetër, dëshmitari është person fizik i cili gjatë
procedurës penale thirret nga ana e gjyqit dhe ai është i detyruar që t’i
përgjigjet ftesë së ftuar, dhe për të cilin është i sigurt se do të jep pikëpamje
për veprën penale, për autorin, si dhe për rrethanat e ndryshme që janë të
rëndësishme, mbi njohurit shqisore të tij për të gjitha ato fakte që janë lëndë
për dëshmi.
Karakteri I veprave korruptuese, më shpeshtë të realizuar –
keqpërdorim i pozitës dhe detyrës zyrtare dhe mashtrim, gjatë dëshmisë vend
më të rëndësishëm kanë dokumentet me shkrim dhe materialet dëshmuese.
Rrëfimi i të akuzuarit është mjet dëshmues por si subjekt në procedurën ka
disa të drejta të caktuara, me të cilat duhet të jetë i njoftuar, me çka e dallon
nga pjesëmarrësit e tjerë. Provat me shkrim – dokumentet përfshinë 20% nga
mjete dëshmuese për vitin 2011 (në vitin 2010 – 17%), ndërsa materiale
dëshmuese janë të përfaqësuar me 10% ( në vitin 2010 – 17%). Është e
nevojshme rritja dhe përfaqësimi i tyre, ndërsa kjo kërkon efikasitet më të
madh nga organet e ndjekjes në zbulimin dhe sigurimin e këtyre provave
dëshmuese. Pikërisht, provat me shkrim – dokument më pjesë më të madhe
mund të gjenden nga veprat penale të mbikëqyra – veçanti më të shpeshta,
keqpërdorimi i pozitës dhe detyrës zyrtare dhe mashtrim, kanë veprim të
realizimit që kombinohen dhe përgatitja e fakteve me shkrim të caktuar
(dokumente falsifikuese) të cilat pastaj do të jenë provë për dëshmimin
gjyqsor dhe përcaktimin e përgjegjësisë. Në lini të njëjtë janë edhe materialet
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dëshmuese, të cilat janë dëshmi të përhershme, edhe pas një periudhe të
gjatë kohore mund të tregoj kriminalitetin dhe përgjegjësin për sjelljen e
dëmshme.
Edhe për kundër që këtë vit vërehet përdorim më të tepërt të
ekspertizës si mjet dëshmues, pra kjo është me kontribut minimum, kjo nuk
qon në përfundim se në masë të madhe faktet janë vërtetuar nëpërmjet
mjeteve të mëparshme dëshmuese, pra nuk ka nevojë për ekspertizë ose një
ndarje serioze financuese për realizimin e kësaj të cilat janë shkak për numër
të vogël të ekspertizave.
Dëshmitari është person fizik i cili në procedurën penale thirret nga
ana e gjyqit i cili pastaj është i detyruar t’i përgjigjet ftesës, dhe për të cilën
është i sigurt se do të jetë mendimin e tij për veprën, për autorin, si dhe për
rrethanat tjera të rëndësishme, duke u bazuar në shqisat e njohurisë së tij për
të gjitha faktet që janë provë për të dëshmuar. Theksimin që e jep dëshmitari
në procedurën penale quhet rrëfim i dëshmitarit. Me rrëfimin e tij, dëshmitari
i shpreh të gjitha njohuri e tij që i ka fituar me ndihmën e shqisave të syve dhe
veshit, të cilat bëhen fjalë për një lëndë penale të caktuar.
Sipas nenit 241 dhe 243 paragrafi 2 LKP, dëshmitari nuk është obliguar
të përgjigjet në disa pyetje nëse është i sigurt se ajo mund ta nxjerr në situatë
të keqe vetën dhe farefisin, dëmtim material të rëndësishëm ose ndjekje
penale. Për këtë të drejt dëshmitari njihet nga ana e kryetarit të këshillit, dhe
e njëjta hyn në procesverbal.
Vallë a është njohur dëshmitari për të drejtën që mos të
përgjiigjet në pyetje të veçanta

85%

15%

PO
JO

Lidhur me këtë, mbikëqyrësit kanë konstatuar se 85% nga lëndë
dëshmitarë janë njohur me këto të drejta, kjo nuk ka ndodhur vetëm në 15%.
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Njëjtë si dhe vitin e kaluar të dhënat tregojnë se gjyqtarët në masë të madhe i
respektojnë nenet e përmendura nga LKP, por situata duhet edhe më tej të
përmirësohet sepse ligji kërkon respektimin e normave të tij në absolut.
Në 96% të seancave në të cilët janë dëgjuar dëshmitarët veprimet janë
marrë në prezencën e të akuzuarit, vetëm në 4% nga seancave nuk ka dashur
të jap rrëfim në prezencën e tij. Madje në 2/3 e rasteve, kur dëshmitari nuk ka
dashur të jap deklaratë në prezencë të akuzuarit, i njëjti nuk është larguar nga
salla e gjykatës e cila nga vetja paraqet një moment negativ në realizimin e
procesit të përmendur.
Sipas nenit 293 LKP, kur ekziston rreziku q mund të shfaqet në frikë,
kërcënim për hakmarrje ose rrezik për jetë, shëndetin ose integritet fizik ose
është e nevojshme mbrojtja e ti gjatë procedurës, prokurori publik, apo
gjykatësi hetues, apo kryetari i këshillit merr masa për mbrojtjen efikase të
dëshmitarit, për bashkëpunëtorët e drejtësisë, e frymëve nëse gjatë paraqiten
si dëshmitar. Kështu sipas të dhënave nga mbikëqyrja e 85% të seancave me
dëshmi nuk janë marrë masa për mbrojtjen e dëshmitarit, ndërsa në 15% ajo
ka ndodhur. Në 15% të seancave të përmendura është realizuar mënyrë e
veçantë e dëgjuarit, pra i akuzuari dhe avokati i tij kanë pasur mundësi të
parashtrojnë pyetje të dëshmitarit nëpërmjet gjyqit. Kjo mënyrë e të
dëgjuarit është me përputhshmëri me nenin 293 f. 2 dhe 3 LKP, sipas të cilit,
për mbrojtje e këtyre personave zbatohet mënyrë e veçantë e testimit dhe
marrja pjesë në procedurë, pra në këtë kuptim dëshmitari është dëgjuar në
prezencë të vetëm të prokurorit publik dhe gjykatësit hetues, në vend kur
garantohet mbrojtja e identitetit të tij, vetëm nëse në pëlqim të dëshmitarit
këshilli nuk vendos diçka tjetër, që rrëfimi t bëhet para gjyqit ose me
përdorimin e mjeteve tjera të komunikimit.
Në LKP është futur edhe një mënyrë thelbësore për mbrojtjen e
dëshmitarit, e kjo është nëpërmjet futjes në programin e mbrojtjes së
dëshmitarëve. Kërkesë për futjen në program mund të dorëzon prokurori
publik, gjykatësit hetues ose kryetari i këshillit pranë Prokurori Publik i
Republikës së Maqedonisë. Në qoftë se Prokurori Publik i Republikës së
Maqedonisë mendon se kërkesa është bazë atëherë dërgon propozim deri te
trupi zyrtar për sjelljen e vendimit për futjen në programin për mbrojtjen e
dëshmitarëve (neni 294 LKP). Megjithatë në vitin 2011 njëkohësisht edhe
2010 sipas të dhënave të mbikëqyrësve, në asnjë lëndë nuk është dorëzuar
kërkesë për futjen në programin për mbrojtjen e dëshmitarëve, pra nuk
shfrytëzohet ky mekanizëm për mbrojtje cilësore të dëshmitarëve, si dhe
dëshmimin e fakteve të drejta relevante në veprat penale korruptuese.
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2.9. Gjykimi dhe politika penale
Akti më i rëndësishëm që sillet në procedurë penale është gjykim,
përkatësisht, të gjitha veprimet procedurale të ndërmarra gjatë procedurës
janë të drejtuar gjykimit. Në fakt, vendimi është lloji i vendimit që përfundon
një rast penal të gjykatës. Ajo si një akt i organeve kompetent shtetëror
përmban përgjigjen e pyetjes nëse i pandehuri ka kryer krimin dhe është
penalisht përgjegjës. Gjykimi dhe vendimi nuk mund të shihet thjesht si
zgjidhjen e një çështjeje penale mes palëve, por duhet të shihet si një aktivitet
që zbaton ligjin në raste të veçanta.
Rëndësia e një vendimi është shumë anësh që nuk është vetëm në
efektin e saj mbi personat të cilët preken drejtpërdrejt nga përmbajtja e saj.
Kështu, pas miratimit dhe publikimit, me të njoftohen të gjithë qytetarët dhe
kështu ajo ndikon në forcimin apo dobësimin e parandalimit të veçantë dhe të
përgjithshme, kështu që, sipas gjykimit gjykata nuk duhet lënë asnjë hapësirë
për dyshim se ligji është i paplotë ose nuk zbatohet siç duhet, ose se ka disa
gabime të tjera.
Dënimi shqiptohet pas përfundimit të gjykimit, domethënë, atëherë
Këshillit Gjyqësor tërhqet për këshillim dhe votimit (neni 362 f. 2 LKP).
Këshillimi dhe votimi bëhet i fshehtë dhe ka një raport të veçantë që
përshkruan rezultatin e konsultimit dhe votimit.
Dënimi mund të bëhet vetëm për personin i cili është akuzuar vetëm i
veprën që është lëndë e akuzës së paraqitur (neni 364 f. 1 LKP ),ose akuza e
seancën kryesore të ndryshuar ose zgjeruar. Marrëdhënia në mes të vendimit
dhe aktakuza është e tillë që midis tyre nuk duhet të jetë një identitet
subjektive dhe objektive, që kjo është një garanci që qytetarët mund të
gjykohet vetëm kur ngarkohet kundër tyre dhe ata mund të gjuajtur vetëm
atë që puna është përmbajtur në aktakuz.
Gjyqi e bazon gjykimin vetëm mbi faktet dhe provat që janë të
shprehura në seancën kryesore (neni 365 f. 1 LKP). Sipas kësaj, çdo provë që
nuk është nxjerrë në seancën kryesore dhe nuk ka qenë i dhënë drejtpërdrejt
në ekspertizë nga ana e gjyqit, nuk mund të shërben si bazë për sjelljen e
vendimit.
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Sipas informatave me të cilët posedon Koalicioni nga 174 lëndë të
mbikëqyra nga shkalla e parë janë të mbaruar 43 lëndë.19 Prej tyre më shumti
i përkasin Gjykatës Themelore të Manastirit – 8 lëndë ( vitin e kaluar ishin 16)
pastaj e Gjykatës themelore e Koçanit – 6, Gjykata themelore e Shkupit 1dhe
ajo e Strumicës kanë nga 5 lëndë të mbaruara, GJTH e Shtipit – 4 lëndë,
ndërsa gjyqet tjera janë ndër këtë numër.

GJTH Gostivar

8

GJTH Manastir

7

GJTH Veles

6

GJTH Kavadar

5

GJTH Koçan

4

GJTH Kumanovë

3

GJTH Shkup
GJTH Strug

2

GJTH Strumicë
1

GJTH Tetovë

0
Брпј на заврщени предмети

GJTH Shtip

Sipas nenit 366 f. 1 LKP, ekzistojnë tre lloje të vendimeve, dhe atë:




gjykim me të cilën akuza refuzohet (vendim refuzues),
gjykim me të cilën i pandehuri lirohet nga akuza (vendim lirues) dhe
gjykim me të cilën i akuzuari shpallet fajtor (vendim dënues).

Këto tri lloje të vendimeve mund të ndahen në dy grupe: formale dhe
materiale. Gjykimi formal është ai vendim me sjelljen gjyqi nuk angazhohen në
diskutim e mosmarrëveshjes e asaj çështje, domethënë, nuk shprehet për
bazën apo aktakuza e pabazuar, por ruan elementet formale dhe arriti në
përfundimin se nuk ka parakushte për të angazhohen në gjykimi i çështjes. Për
një gjykim formal konsideruar gjykimin që refuzon aktakuzën gjykim i
refuzuar.

19

Për krahasim nga viti i kaluar nga 154 lëndë të mbikëqyra, periudha për analizë së shkallës së parë,
ishin të mbaruara 60 lëndë,
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GJTHSEJ

I akuzuari shpallet
fajtor

GJTH Gostivar
GJTH Manastir
GJTH Veles
GJTH Êàvadari
GJTH Koçani
GJTH Kumanovë
GJTH Shkupi
GJTH Strumicë
GJTH Tetovë
GJTH Shtip
GJTH Negotinë

GJTHSEJ
GJTHSEJ

×ë.276

I akuzuari lirohet

GJTH Manastir
GJTH Êàvadari
GJTH Êîçani
GJTH Êumanovë
GJTH Strumicë
GJTH Òåtovë
GJTH Shtip
GJTH Ïðèëåï

×ë.257

GJTHSEJ

×ë.239

GJTH Gostivar
GJTH Koçani

×ë.394

Akuza refuzohet

GJTH para të cilës
udhëhiqet lënda

×ë.353

Lloji i vendimit për të
akuzuarin

×ë.247

Për cilën VP udhëhiqet procedura

0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
4
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
6
10

0
1
1
1
0
0
2
0
0
2
1
6
1
0
2
0
3
1
3
3
0
0
0
13
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1

Materiali është ai gjykim me sjelljen e të cilës gjyqi angazhohet në
shqyrtimin materiale të kontestit, domethënë, gjykata vendos mbi kërkesën e
përmbajtur në aktakuz dhe në bazë të besimeve të tyre mund të gjeni se
çmimi është i pabazuar dhe i akuzuari lirohet nga akuzat, ose se një akuzë
është e arsyeshme sepse akuzuari është shpallur fajtor dhe cakton një
sanksion për t'u aplikuar. Gjykimet materiale përfshijnë: gjykim me lirim dhe
gjykuese. Nga gjithsej 43 lëndë të shkallës së parë gjykuese, me vendim
gjykues është sjellë që i pandehuri është shpallur fajtor është në 22 raste,
pafajësia është bërë në 11 raste, në 1 rast ne refuzimin gjykimin, ndërsa në 9
raste nuk ka informacion mbi llojin e gjykimit.
Sipas të dhënave që posedon Koalicioni. Të gjitha vendimet (pesë) të
GJTH të Shkupit janë dënuese, tek GJTH e Manastirit një vendim është
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dënues, ndërsa tjetri me lirim, por për 6 vendime tjera nuk ka të dhëna për
llojin e dënimit, derisa pranë GJTH të Strumicës dhe GJTH e Koçanit hasim 4
vendime dënuese dhe nga një lirues, përveç kësaj një vendim i refuzuar është
prurë GJTH të Koçanit. Në këtë grup do të përmendim dhe GJTH të Shtpitit me
4 vendime nga të cilat 3 me vendim për lirim dhe një me vendim me dënim.
Gjykatat e tjera kanë një përfaqësim më të vogël në shqiptimi e 43
vendimeve. Kështu, pas një gjykim e kanë bërë gjykatat në Gostivar, Kavadar,
Kumanovë, Tetovë dhe Negotinë, ndërsa GJTH e Velesit ka 2 shqiptime të
dënimit. Nga ana tjetër, pas një shfajësim në gjykatat Kavadar, Tetovë dhe
Prilep, GJTH E Kumanovë ka 2 pafajësisë. Për më tepër, duhet theksuar se 9
vendime se nuk ka të dhëna, dy janë në GJTH e Prilepit , ndërsa një në GJTH
të Strugës.
Dhënat për llojin e gjykimit, tregon prokurorët që përfaqësojnë akuzat
pranë GJTH të Shkup 1, Strumicës dhe Koçanit, gjithmonë ose shumica, kanë
zhvilluar akuza cilësore. Kjo nuk mund të thuhet për prokurorëve e GJTH në
Shtipit dhe Kumanovës, të cilat marrë shumë gjykime me liri. E rekomanduar
është që të përmirësohet cilësia e aktakuzës, e m,mbështetur me materiale
dëshmuese, mirë është se në vitin 2012 do të fillojë me hetimin e prokurorisë,
në këtë mënyrë prokurori do të ketë përgjegjësinë e plotë për cilësinë e
provave. Në fakt, në qoftë se pohojmë se gjykatësi menaxhon gjykimin,
atëherë ne mund të themi se prokurorët (do) të menaxhoj me hetimin,
aftësinë e saj për të zbuluar dhe të përdorin dëshmi që ata kanë (dhe do të
kenë) një ndikim vendimtar mbi llojin e vendimit gjyqësor.
Shumica e dënimet e gjykuar, për të cilat ka të dhëna, pra 20 për
kundërvajtje abuzim të pozitës zyrtare dhe autoritetit të parashikuara dhe të
dënueshme sipas nenit 353 KP. Prej këtyre 13 vendimeve ishin dënuese, 6
çlirim dhe një është refuzuar. Gjykatat themelore Strumicës, Koçanit, Shkupi 1
ka prurë nga 3 dënime për këtë vepër, GJTH Veles ka 2 gjykime, ndërsa GJTHH
e Gostivarit dhe GJTH e Kumanovës OS nga një. Pas 2 gjykime me lirim, në
lëndë të cilat janë të persekutuar nga neni 353, kanë miratuar GJTH
Kumanovës dhe GJTH e Shtipit, nga gjykim me lirim kanë GJTH e Prilepit dhe
Manastirit. Gjykimi i vetëm i cilë është refuzuar është marrë në procedura
sipas nenit 353 të GJTH të Koçanit. Dhjetë gjykime janë sjellë për veprën e
mashtrimit, me kusht dhe penalizuar sipas Nenit 247 të Kodit Penal, nga të
cilat 6 janë të gjykuara me dënim, dhe 4 me çlirim. Situata e mësipërme është
mjaft e logjikshme duke u nisur nga fakti se shumica e 174 rasteve të
vëzhguara janë veprat e mashtrimit dhe shpërdorimit të pozitës zyrtare dhe
autoritetit.
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Për veprën penale të ortakërisë, është e parashikuar dënim sipas nenit
394 KP, një gjykim me dënim është prurë në GJTH të Shkup 1. Gjykata e njëjta
ka sjellë vendimin e vetëm për prodhimin në mënyrë të paligjshme, neni 276
i Kodit Penal, poashtuu gjykuese. GJTH e Koçanit ka sjellë një gjykim për
evazion kundërvajtje, me kusht dhe të dënueshme sipas Nenit 239 të Kodit
Penal, ndërsa GJTH e Shtipitit është bëri një gjykim për zhvlerësim dhe puna e
privilegjeve të besorit, nenin 257 të Kodit Penal, e cila është marrë vendim për
liri.
Me 43 gjykime të shkallës së parë janë të përfshirë 123 të pandehur.
Nga këto 85 persona, ose 69% e aktgjykimit të shkallës së parë është shpallur
fajtor për 20 të pandehur ose 16% është marrë gjykim me lirim, ndërkohë që
në 5 të pandehurit ose 4 % akuza është refuzuar. Megjithatë duhet të kemi
parasysh se 13 të pandehur ose 11% nuk ka informacion në lidhje me llojin e
gjykimit.

Akuza refuzohet
69%
11%

16%

I akuzuari lirohet

4%

I akuzuari shpallet
fajtor
Nuk ak të dhëna

Nga e lartpërmendura mund të konkludohet gjyqet të shkallës së pare
për lëndët vepra penale korruptuese në përgjithësi, kane sjellë dënime. KY
përfundim del baza, nga numri i përgjithshëm i lëndëve të gjykuara, apo 22
lëndë ose 51% nga numri i përgjithshëm 43 e lëndëve të gjykuara kanë
mbarua me gjykim ose numri i persona të dënuar, pra nga gjithsej 123
persona të dënuar 85 ose 69% janë shpallur fajtor.
Pas prurjes apo shqiptimit të dënimit, vjen shpallja e saj, si një veprim
të fundit e bën këshilli në mbledhjen e saj. Dënimi shpallet menjëherë pas
dhënies së tij. Megjithatë, në qoftë se gjykata është në gjendje të shpallë në të
njëjtën ditë pas gjyqit, ai mund të vonojë publikimin e saj më shumë se tre
ditë dhe kështu përcakton kohën dhe vendin e publikimit (neni 370 f. 1 LKP).
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Kryetari i Këshillit shpall vendimin në prani të palëve, të përfaqësuesve
të tyre ligjore, ndihmësve dhe avokatit. Megjithatë, shpallja e vendimit mund
të bëhet edhe kur pala, përfaqësuesi ligjor, ndihmësi ose avokati nuk janë të
pranishëm. Këshilli mund të urdhërojë të pandehurin i cili mungon, vendimin
ja thotë gojarisht presidentin e këshillit ose gjykimin vetëm t’i dorëzohet
(neni 370 f. 1 dhe 2 LKP).
Publikimi i vendimit bëhet në mënyrë që kryetari i këshillit publikisht
lexoni thëniet e shkruara tashmë shkurtimisht komunikuar arsyet e gjykimit.
Madje të gjithë të pranishmit e dëgjojnë leximin e dënimit të shqiptuar në
këmbë (neni370 f.5 LKP). Pas shpalljes se vendimi kryetari i këshillit do të
këshillojë palët për të drejtën e ankesës dhe reagimin e duhur ndaj një
ankesës, por edhe për përgjigjen e ankesës, megjithëse kryetari i këshillit do
të paralajmërojnë palët deri në hyrjen në fuqi të procedurës për çdo ndryshim
të adresës ta njoftojë gjykatën.

Kur është shpallur akgjykimi
12%
33%

16%

Mënjëherë
Në afat prej 3 ditësh
Më shumë se 3 ditësh

39%

Në formë të shkruar do
të dorëzohet

Vendimi menjëherë është shpallur në vetëm 12 % të lëndëve të
gjykuara (vitin e kaluar ishin 33%) në 16 % është lëshuar brenda periudhës
ligjore prej 3 ditësh, duke tejkaluar kufirin ligjor ka madje në 39 % të rasteve
(vitin e kaluar ishin 23% ). Dorëzimi në formë të shkruar në gjykimit ndodh në
33 % të rasteve (në vitin 2011 ishte 22%). Nëse këto të dhëna janë krahasuar
me ato në vitin 2009, atëherë imazhi do të jetë edhe më e vështirë, kështu që
në vitin 2009 numri i vendimeve që janë lëshuar menjëherë është rreth 53 %,
se numri i vendimeve që janë shpallur më shumë se 3 ditë ishte rreth 11%.
Fakt shqetësues se 39% e rasteve të gjykuara vendimi është shpallur
pas tre ditësh, duke shkelur të dispozitës ligjore (neni 370 LKP). Logjikisht
parashtrohet pyetje pse është, ose pse vazhdimisht rritet ky veprim.
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Përgjegjësia qëndron tek gjyqtarin, a është i zënët, ose lënda është tej e
madhe dhe e komplikuar, apo është diçka tjetër në pyetje. Me mbikëqyrjen
nuk anë siguruar të dhëna për këtë problem, por rekomandoi hulumtimin e
mëposhtme për të adresuar këtë çështje. Duke u nisur nga fakti se
përgjegjësia individuale është e nevojshme për të bërë një pasqyrë të detajuar
në veprimet e gjykatave, dhe për të përcaktuar që ato të kontribuojnë për
këtë fakt.
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

Mënjëherë
Më shumë se 3 ditë

Në afat prej 3 ditësh
Në formë të shkruar do të dorëzohet

Pra, ndryshe nga viti i kaluar kur GJTH e Shtipit për të gjitha sendet
menjëherë e shpalli vendim, këtë vit shkon në drejtim të kundërt, pra në 4
lëndë që i ka gjykuar gjykimin e dënimin e ka shpallë në një periudhë më të
gjatë se 3 ditë. Situatë e ngjashme është me GJTH të Koçani, domethënë, për
4 lëndë dënimi e ka shpallur kryer gjatë një periudhe më të gjatë se 3 ditë,
dhe një lëndë dënimin e ka dorëzuar me shkrim. Duhet t’u bashkohet GJTH e
Shkupit 1, e cila ka gjykuar 5 lëndë - kurse për 3 prej tyre shpallja e vendimit
është më i gjatë se 3 ditë. Duhet të përmendet GJTH e Velesit dhe GJTH e
Negotinës, domethënë është marr vendim për një lëndë dhe dënimi është
shpallur më gjatë se 3 ditë. Mirëpo më të zëshëm për këtë çështje do ta
përmendim GJTH e Manastirit me 2 gjykime të shpallura menjëherë, njëri
shpallet brenda 3 ditëve, dhe një është shpallur në një periudhë më të gjatë se
3 ditë, dhe GJTH e Tetovë me 2 lëndë, e para e shpallur menjëherë dhe të
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dytë brenda 3 ditë. Dorëzimi në formë të shkruar është më e dukshme GJTH e
Strumicës me 5 lëndë, dhe GJTH e Manastirit me 4 lëndë.
Sanksioni penal është një instrument i shtetit i cili kërkon për të
mbrojtur sistemin e themeluar e vlerave, individi dhe pozita e tij, shteti si një e
tërësi dhe vlerat e saj, të vendosura nga gjykata në një procedurë të
përcaktuar me ligj, i cili vjen deri tek marrja ose kufizimin e lirive të caktuara
dhe të drejtat e bërësit të veprës penale.
Struktura e sistemit e sanksioneve penale, apo cila lloje të sanksioneve
penale do të ekzistojnë varet nga nevoja e shoqërisë për mbrojtjen e vlerave
të saj më të rëndësishme, të cilat shkojnë në drejtim heqjes dhe zhvillimit të
saj. Sipas nenit 4 KP sistemi maqedonas e sanksioneve penale e përbëjnë:





Dënime,
Masa alternative,
Masa për sigurim dhe
Masa disiplinore.

Të gjitha sanksionet kanë kontribuar në trajtimin e krimit, ndërsa në
luftën kundër korrupsionit nga ndëshkimet me rëndësie të veçantë janë,
masat alternative dhe masave për konfiskimin e produkteve të marra nga
vepra penale. Në nenin 33 paragrafin 1 të thuhet: „krimet e akuzave të
ngritura kundër shkelësve mund të shqiptohen dënimet në vijim:






burg;
dënim me të holla;
pengesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose obligimeve;
ndalesë për drejtimin automjete motorike dhe
dëbimi i të huajit nga vendi.

Në të njëjtin drejtim, sipas nenit 48-a KP, për autorë e veprave penale
mund të shqiptohet këto masa alternative:







dënim me kusht,
dënim me kusht me mbikëqyrje,
komunitet shërimi,
pezullim me kusht të procedurës penale,
vërejtje gjyqësore dhe
burgim shtëpiak.
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Thuhet se me 43 aktgjykimet e shkallës së parë përfshihen 123 të
pandehur, ndërsa rreth 85 njerëz u sollën aktgjykim, për 20 persona është
marrë vendim për lirimin e tyre, për 5 persona është mohuar akuzat, ndërsa
13 njerëz nuk kanë të dhëna mbi llojin e gjykimit.
Dënim efektiv me burg (në muaj)
Muaj
Numri i
gjobave
Vitet

6

12 18 24 27 30 36 42 48 54 60 72 84 120 144 156 180

2

4

1

11

1

4

5

8

7

2

3

1

2

2

1

1

1

0,5 1,0 1,5 2,0 2,3 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 10,0 12,0 13,0 15,0

Nga 85 % persona që është sjellë dënim me burg efektiv është
shqiptuar për 56 persona. Dënimi minimal është 6 muaj dhe u është shqiptuar
2 persona, ndërsa burgim maksimal i është ngarkuar një person për një
periudhë prej 180 muajsh (vitin e kaluar dënimi maksimal ishte 81 muaj).

50%
deri në 1 vjet
11%

39%

nga 1 deri 3 vjet
mbi 3 vjet

Dënimi efektiv me burg deri në një viti është shqiptuar në 6 të
burgosur ose 11% e atyre të dënuar me burgim efektiv. Të 22 njerëz ose 39%
është shqiptuar dënim efektiv me burg prej 1 deri në 3 vjet. Burgim mbi 3 vjet
kanë qenë të vendosur në 28 persona ose 50% e atyre të dënuar për një
dënim me burgim efektiv, ndërsa personi është dënuar me burgim prej 156
muajsh dhe dënim më të gjatë të qëndrueshme është 180 muaj, të shqiptuar
në një person. Nëse krahasojmë situatën e vitit të kaluar do të vëreni
ndryshime të rëndësishme në përqindjen e tre vlerave të matjeve. Kështu në
vitin 2010 dënimi efektive për një vit ishin të dënuar 43% nga të dënuar me
burgim efektiv, këtë vit është 11%, pastaj dënimi nga 1 deri në 3 vjet janë
dënuar 48% këtë vit, 39%, dhe burgim mbi 3 vjet janë vitin e kaluar dënuar 9%
ndërsa në vitin 2011 për 50% të dënuar me burgim efektiv. Nga kjo mund të
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konkludohet se në vitin 2011, gjykatat ka shqiptuar dënimet më efektive në
krahasim me vitin 2010, i cili në vetvete do të thotë reagim serioz social e
gjykatave në luftën kundër korrupsionit, të shprehur elemente të forta të
parandalimit të veçantë dhe të përgjithshme.
Dënim me kusht (në muaj)
Muaj
Numri i gjobave
Vitet

6
15
0,5

8
2
0,7

12
4
1,0

19
1
1,6

24
5
2,0

36
1
3,0

48
1
4,0

Masa alternative gjykim me kusht është shqiptuar për 29 persona dhe
me ketë i jepet mundësi risocializim nëpërmjet termanit jashtë institucional,
pra në bashkësi. Me dënim me kusht autori i veprës penale i jepet dënim dhe
njëkohësisht i caktohet se ajo nuk do të kryet nëse i dënuari për atë kohë që
do ta caktoj gjyqi, e cila nuk mund të jetë më e shkurt se 1 dhe më e gjatë se
pesë vjet (kohë e kontrollimit) se nuk do të bën vepër penale të re.

52%

20%

Deri 6 muaj
Nga 6 deri 12 muaj

21%

7%

nga 12 deri 24 muaj
mbi 24 muaj

Sipas të dhënave nga monitorimi dënimi me kusht më shpesh është
shqiptuar në kohëzgjatje prej 6 muaj, pra për 15 të dënuar ose 52% nga numri
i përgjithshëm të dënuar me dënim me kusht. Për 6 të dënuar ose 20,5%
kohëzgjatja e dënimit me kusht është nga 6 deri në 12 muaj, po të njëjtin
numër është edhe për të dënuarit me dënim me kusht prej 12 deri në 24
muaj, derisa për 2 të dënuar ose 7% nga gjithë bashkësia e të dënuarve me
dënim me kusht, kohëzgjatja e tyre është mbi 24 muaj, apo për njërin 36
muaj, ndërsa tjetrin 48 muaj. Duket ta kemi parasysh se dënimi me kusht
mund të shqiptohet kur autorit i është caktuar burgim prej 2 vjet ose 24 muaj,
që do të thotë për dy të dënuar ka anashkalim të madh nga normat ligjore dhe
në këto raste duhet qaset drejt një dënimi tjetër, si sanksion më të rëndë.
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60%
deri 12 muja
25%

10%

5%

nga 12 deri 24 muaj
nga 24 deri 36 muaj
mbi 36 muaj

Periudha e testimit është zakonisht 12 muaj (60% e të dënuarve të
cilët kanë qenë të shpallur dënimin me kusht), duke kontrolluar 25% është 12
deri në 24 muaj, interval 5% është nga 24 deri në 36 muaj, ndërsa 10% e të
burgosurve cilët kanë qenë të dhënë periudhë e kushtëzuar fjali për të parë
është 36 deri në 48 muaj.
Dënimi me të holla është shqiptuar mbi 17 persona, mund të jetë një
kryesore apo krahasuese, që do të thotë se në disa raste gjykuese të
dënuarve, në të njëjtën kohë ishte dënim me burg dhe gjobë. Ndryshe nga viti
i kaluar, në vitin 2011 ka pasur një rritje prej shumave të gjobës, i cili shkon në
përputhje me rekomandimin e vitit të kaluar për të vënë gjoba të larta, duke
filluar nga natyra e krimeve të korrupsionit. Kështu, tre dënuar iu dorëzuan
një gjobë deri në 20.000 denarë, 13 dënuar gjobë është në rangun e 40.000 në
45.000 denarë, sasia më e lartë e gjobës është 275,400 denarë, e shqiptuar të
një dënuarit.
Ashtu si dhe vitin e kaluar edhe në vitin 2011 gjyqi ka mbajtur llogari
për vendosjen gjatë masë së paraburgimit në kornizë të prurjes së aktgjykimit,
në të kundërtën do të kishte mosrespektim elementar të drejtave dhe lirive të
njerëzve.
Shikuar në përgjithësi, në krahasim me vitin e kaluar, në vitin 2011
gjyqet kanë praktikuar sanksione më të ashpëruara kundër autorëve të
veprave penale korruptuese, si nëpërmjet dënime efektive të gjata me burg, si
dhe me dëmshpërblim të mëdha në para (sanksionet tjera nuk janë zbatuar).
Vitin e kaluar njëra nga dobësitë ishte marrja e sanksioneve të ulëta relevante
të veprave korruptuese, në vitin 2011 për këtë çështje ka përmirësim të
duhur, që do të thotë reagim më serioz shoqëror të gjyqeve në luftën kundër
korrupsionit, me elemente më të shprehura e preventiv special dhe në
përgjithësi.
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Konfiskimin e pronës dhe të ardhurave është masë fiskale me të cilën
mundohen që të pengohet pasurimi i personave nëpërmjet krimi. Duke nisur
nga neni 97 i KP, asnjëri nuk mund të arrij në të ardhura në mënyrë kriminale
sepse me ketë shkatërrohen parimet themelore ekonomike që sundojnë në
një shoqëri, a njëkohësisht cenohet,pra lëndohen vlerat më të rëndësishme
shoqërore. Me ndryshimet në KP (Gazeta zyrtare e R. Maqedonisë nr. 114/09)
në nenin 98 është futur Konfiskim i gjerë me çka nënkuptohet konfiskimin e
pronës të akuzuarit ose personat e tretë që kanë arritur deri në periudhë pesë
vjet para kryerjes së veprës, për vepra më të rënda (në të cilat futen edhe një
numër i madh të veprave korruptuese të përfshirë në hulumtim).
Nga të dhënat që posedon Koalicioni vërejnë se për 26 të dënuar është
zbatuar masa e konfiskimit të pronës e fituar me anë të krimit. Kjo e dhënë
është për t’u përshëndetur sepse shuarja e veprave penale korruptuese duhet
të veprojnë sipas sistemit: motiv – kundërmotivi, pra fitimet materiale shkak
për kryerjen e veprës penale, prandaj konfiskimi i pronës, marrja e materialit
me vlerë paraqet kundërmotiv. Në këtë mënyrë preventiv veprohet, që të
ndikohet në vetëdijen e qytetarit se sjellja kriminale nuk është e paguar.
Konfiskimi i gjerë edhe më tej mbet hap i dobët, ashtu që vitin e
kaluar masa është ndërmarrë në një lëndë, në vitin 2011, sipas të dhënave të
mbikëqyrësit assesi nuk është zbatuar. Bëhet fjalë për një instrument shumë i
rëndësishëm kundër arritja joligjore të mirave materiale që kërkon një analizë
shumë të thellë për të parandaluar transaksionet e ndryshme në fshehjen e
fitimit nga krimi. Kjo është një instrument shumë i rëndësishëm kundër
përvetësimit të paligjshëm të mirave materiale, të cilat kërkojnë më shumë
haptazi analizon rastin për të parandaluar transaksionet e ndryshme për të
fshehur fitimet kriminale. E gjithë kjo kërkon përpjekje më të mëdha nga ana e
gjykatave në përcaktimin e gjendjes aktuale, e cila është obligim i tyre ligjor,
domethënë, një nga parimet themelore të procedurës penale është kërkesa
për të vendosur të vërtetën materiale.
2.10.

Standarde për gjykim të drejtë dhe fer

E drejta për gjykim në kohë të drejtë është e drejtë e palës gjatë
procedurës, gjyqi për të të drejtat e saj dhe obligimet gjegjësisht pas akuzës
për vepër penale të vendosë pa anulime të panevojshme. Në realitet,
zvarritjet e pahijshme implikojnë mungesë të efikasitetit të drejtësisë. Dëmi
nga procedura e zgjatur veçanërisht është i pranishëm në lëminë penale (
nëse është shpallë masa e paraburgimit ). E drejta është e paraparë me
Konventën Evropiane për mbrojtjen e drejtave të njeriut dhe lirive themelore,
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nga viti 1950. Republika e Maqedonisë e ratifikon Konventën në vitin 1997 me
çka pranoi, mes tjerave, të respektojë edhe të drejtën për gjykim në kohë të
caktuar.
E drejta për gjykim në kohë të caktuar është përfshirë në nenin 6 nga
Konventa, me titull “ e drejta për gjykim të drejtë ”, me çka në paragrafin 1
është theksuar: “Gjithkush, gjatë përcaktimit të drejtave të tij qytetare dhe
obligimeve ose kur është ndjekur në mënyrë penale, ka të drejtë në gjykim të
drejtë dhe publik në kohë të caktuar, para tribunalit të pavarur dhe të
paanshëm...”.
Gjyqi evropian për të drejtat e njeriut nuk ka vendosur parametra që
të vendoset kohëzgjatja e caktuar e procedurës, për këtë qëllim niset nga
„rrethanat e veçanta” të rastit në kombinim me karakteristikat sistematike të
sistemit juridik dhe gjyqësor të shtetit të prekur. Përmbajtjen e„rrethanave të
veçanta“ e përbëjnë: komplikimi i rastit, e mira e lënduar e personit të
dëmtuar, kontributi i nënbartësit në zvarritjen e procedurës, kontributi i
organeve publike në zhvarrimin e stadiumeve të procedurës.
Në legjislaturën tonë mbrojtja e së drejtës për gjykim në kohë të
caktuar për herë të parë është rregulluar me Ligjin për gjykatat (Gazeta
zyrtare e R. Maqedonisë nr. 58/06). Pikërisht, në përputhshmëri me dispozitat
nga nenet 35 dhe 36 është paraparë pas kërkesës për mbrojtje të së drejtës të
vendosë gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë. Me miratimin e Ligjit
për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për gjykatat(Gazeta zyrtare e R. Së
Maqedonisë nr. 35/08) në mënyrë më thelbësore the më precize rregullohet
mbrojtja e drejtës për gjykim në kohë të caktuar (neni 36 krejtësisht
ndryshohet dhe plotësohet, futet nen i ri 36-a). Me ndryshimet e Ligjit për
gjykata nga viti 2010 futet nen i ri 36-b që e rregullon mënyrën e pagesës së
kompensimit nga buxheti gjyqësor.
Ligji i ri për procedurë penale (Gazeta zyrtare e R. Së Maqedonisë nr.
150/10) i kushton vëmendje të madhe kësaj të drejte, kështu neni 6 mban
titullin “ të drejtë gjykimi në kohë të caktuar”. Në pajtueshmëri me dispozitat
e tij është vërtetuar se personi ndaj të cilit udhëhiqet procesi ka të drejtë në
kohë të caktuar të dal para para gjyqit dhe të gjykohet pa anulim të
paarsyeshëm. Përveç asaj, gjykata është e obliguar procedurën ta zbatojë pa
anulime dhe të pamundësojë çdo keqpërdorim të drejtave të cilat i takojnë
personave që marrin pjesë në procedurë.
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Procedura për mbrojtje të së drejtës për gjykim në kohë të caktuar
para GJSRM zbatohet në dy shkallë, d.m.th., para këshillit të shkallës së parë
dhe këshillit anketues. Ata gjenden në departamentin për mbrojtje të së
drejtës për gjykim në kohë të caktuar, si departament special në kornizat e
GJSRM20. Në kompetencë të gjykatësve nga departamenti për gjykim në kohë
të caktuar pranë gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë është
veprimi dhe vendosja pas kërkesave të palëve dhe pjesëmarrësve tjerë në
procedurën për lëndim të së drejtës për gjykim në kohë të caktuar në pajtim
me rregullat dhe principet të verifikuara me Konventën evropiane për të
drejtat e njeriut dhe lirive themelore dhe duke u nisur nga praktika gjyqësore
të gjyqit Evropian për të drejtat e njeriut.

Të pazgjidhura
në fund të
periudhës

Të refuzuara

Të papranuara

Të spikatura

107

1529

1636

590

1046

78

364

148

32

254

286

267

19

205

14

47

49

59

108

92

16

11

56

25

26

42

68

53

15

16

13

22

2

214

1884

2098

1002

1096

310

447

242

3

Në mënyrë
tjetër

Të zgjidhura

GJITHSEJ

Gjithsej në punë

Regjistër për gjykim në
kohë të caktuar Qytetare
Regjistër për gjykim në
kohë të caktuar -Ankesa
Regjistër për gjykim në
kohë të caktuar – Penale
Regjistër për gjykim në
kohë të caktuar Administrative

Ndryshimet e
reja

Lëmia

Të pazgjidhura
nga periudha e
mëparshme

Me qëllim të verifikohet se si realizohet e drejta në realitet nga ana e
Koalicionit ishte dërguar kërkesë deri te gjykata Supreme e Republikës së
Maqedonisë për marrjen e informacionit në lidhje me veprimin pas kërkesës
për verifikim të dëmtimit të drejtës për gjykim në kohë të caktuar për vitin
2011, me kthesë të veçantë të pjesës penale.

1

Nga të dhënat mund të konstatohet se për fushën penale pranime të
reja janë 59 kërkesa, apo së bashku me të pazgjidhurat nga viti 2010 gjithsej
për punë ishin 108 kërkesa, me çka është vepruar pas 92. Nga ata, pas 25
kërkesave është vërtetuar dëmtim i së drejtës për gjykim në kohë të caktuar
20

Luis Lopez Guerra (gjykatës në Gjyqin Evropian për të drejtat e njeriut), Неразумни
одолговлекувања, Iustitia nr.3, vitin 2010, Akademia për trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve publik
në Republikën e Maqedonisë, f. 22
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dhe për 23 kërkesa është verifikuar kompensim ligjor, për dy kërkesat
mbetura nuk është kompensim sepse pala nik ka dërguar kërkesë, kurse
gjykata vendos në bazë të kërkesës së vendosur.
Do të ishte mirë të shihej karakteri i ankesave, d.m.th., sa nga 267
ankesave janë në fusha penale, si dhe e vërteta e kompensimit ligjor, por të
dhëna të tilla nuk ishin të dorëzuara, kjo do të duhej të merret parasysh në
hulumtimet e ardhshme.
Ballafaqimi i suksesshëm me korrupsionin kërkon procedurë efikase
gjyqësore, apo procedurat të zgjasin në kohë të caktuar, para gjyqit të pavarur
dhe të paanshëm. Kohëzgjatja e gjykimit është indikator i rëndësishëm për
efikasitetin e procedurës për çdo lëndë, posaçërisht për lëndët korruptuese. E
njohur është teza sipas të cilës sa më e gjatë është periudha kohore nga
kryerja e veprës deri tek prurja e vendimit të gjykatës, aq më të dobëta janë
efektet nga saksioni. Tek kriminaliteti korruptues zbulimi i veprës që në
aspektin kohor nuk përputhet me momentin e kryerjes së veprës, ndërsa sa
do të jetë kohëzgjatja varet nga profesionaliteti dhe kualifikimi i organeve të
zbulimit.
Analiza e të dhënave për kohëzgjatjen e procedurës tregojnë rezultate
të ngjashme me ata në vitin 2010. Kështu, në vitin 2011, 75% e lëndëve kanë
qenë të kryera në shkallën e parë në periudhë prej një viti, kurse për 25% të
tyre procedura ka zgjatur më gjatë se një vit(për një lëndë procedura ka
zgjatur 29 muaj). Sa për krahasim, në vitin 2010 bashkëveprimi ishte 80%20% në favor të lëndëve të kryera në periudhë deri në një vit.
Kohëzgjatja e procedurës
25%

25%
50%

deri në 6 muaj
nga 6 muaj deri 1 vjet
mbi 1 vjet
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Sidoqoftë, përqindja e lëndëve ku procedura ka zgjatur më shumë se
një vit është më i madh, për atë kjo e dhënë paraqet shtytje për gjykatat e
shkallës së parë ti forcojnë përpjekjet për gjykim efikas në kohë të caktuar,
sepse KEDN gjatë notimit të dëmtmit të së drejtës për gjykim në kohë të
caktuar ka parasysh kohëzgjatjen e procedurës në të gjitha instancat, që
d.m.th kontributi i gjykatave të shkallës së parë është pjesë e tërësisë.
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3. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
3.1. Konkluzione
 Në lëndët e monitoruara procedura penale më së shpeshti është
udhëhequr për veprat keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe autorizim dhe
mashtrimi. Prej këtu mund të konstatojmë se veprat penale korruptuese tjera,
të përfshira me hulumtimin, ose më rradhë kryhen në realitet ose prap
mënyra e kryerjes së tyre krijon vështirësi në sigurimin e materialeve
dëshmuese i patjetërsueshëm për verifikimin e përgjegjësisë, që nuk do të
ishte rast me veprat keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe autorizim dhe
mashtrim, ose organet e ndjekjes kanë kapacitete për ballafaqim më efikas
vetëm me dy veprat penale të përmendura.
 Kryerësi i veprës penale i ka këta karakteristika:
 Jeton në mjedis urban;
 I moshës prej 46 – 55 vjet;
 Nacionalitet maqedonas;
 Me arsimim të mesëm ose të lartë;
 Paraqitet si kundërvajtës;
 Shtetas i Republikës së Maqedonisë.
 MPB ka pozitë dominante gjatë paraqitjes së padive penale (44%), që
dalin nga pozita e saj operative, obligimet specifike të punës, si dhe numri më
i madh i të punusuarve në të. Sidoqoftë, për rikujtim vitin e kaluar kontributi i
MPB-së në paraqitjen e padive ishte 62%. Nga ana tjetër rritet roli i prokurorit
Publik në inicijimin e procedurës, apo nga 14% i vitit të kaluar rritet në 26%.
Gjendja e këtillë është për tu përshëndetur duke u nisur nga fakti se nga
Nëntori 2012 do të fillojë implementimi i LKP të ri, që mes të cilash parasheh
rol të theksuar të prokurorit Publik, veqanarisht nëpërmjet zbatimit të hetimit
gjyqësor.
 Hetimi është zbatuar në 90 % të lëndëve, ndërsa në 10 % të lëndëve
nuk ka pasur hetim, d.m.th., është kaluar në fajësim të drejtpërdrejtë. Del
konkludimi se në veprat penale korruptuese e monitoruara dominon fajësimi i
ndërmjetësuar, apo zbatohet hetimi si stadium i parë në procedurën penale.
Kjo do të thotë se në fazën e zbulimit organet kompetente nuk e sigurojnë
materialin e duhur dëshmues –kualitet, dhe tash dëshmitë duhet të gjinden
në fazën e hetimit.
 Në gjysmën e lëndëve hetimi ka zgjatur gjer në 3 muaj, që është në
pajtim me qëllimin e ligjit, por edhe me disa principe që kërkojnë efikasitet të
procedurës, sidomos kërkesa për gykim në kohë të caktuar. Megjithatë, në 13
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% të lëndëve hetimi ka zgjatur mbi 1 vit, për të cilën vështirë mund të gjendet
justifikim i drejtë.
 Ndryshimi i masave të veçanta hulumtuese është e parëndësishme, në
më pak se 10% e lëndëve të monitoruara, gjatë së cilës më së shpeshti është
përdorur masa përgjimi i komunikimeve, ekziston pabarazi ndërmjet gjykatave
themelore në lidhje me ndryshimet e tyre, kryesisht lëndët me kësi masa
hasen para GJTH Shkup 1.
 Në LKP është përcaktuar periudha kohore prej paraqitjes së aktakuzës
deri tek caktimi i seancës së parë, me hulumtimin është verifikuar se vetëm në
3% të lëndëve është vepruar në pajtueshmëri me ligjin, në 55% të lëndëve
ekziston tejkalimi i afatit ligjor.
 Ankesë kundër aktakuzës është paraqitur në 17% të lëndëve, pjesa më
e madhe e tyre janë refuzuar, është pranuar një numër i parandësishëm.
Gjendje që vërehet në kontinuitet. Kjo i shkon në favor punës së prokurorit
publik, apo del se përgatit akuza kualitative, për atë shkak edhe refuzohen
ankesat.
 Masat për sigurimin e prezencës së akuzuarit gjatë procedurës janë
shqiptuar në 37 nga gjithsej 174 lëndë, gjatë së cilëve në disa prej lëndëve
janë shqiptuar me tepër masa të llojit të njejtë apo të ndryshem. Më së
shpeshti është ndryshuar masa e paraburgimit – në 27 lëndë.
 Masa paraburgim më së shpeshti është shqiptuar në procedura që
janë udhëhequr për veprat Kqepërdorim i pozitës zyrtare dhe autorizim, e
paraparë dhe ndëshkuese sipas nenit 353 KP, dhe vepra shoqëri kriminele,
nenei 394 të KP. Nga gjithsej 548 persona të akuzuar masa paraburgim është
shqiptuar për 255 (47% e të akuzuarve). Kryesisht lëndët e paraburgimit janë
udhëhequr para GJTH Shkup 1. Rreziku nga ikja është arsyeja më e shpeshtë
për shqiptimin e masës së paraburgimit.
 Në 91% e seancave te monitoruara orari i pjesmarrësve në procedurë
është në pajtim me nenin 329 të LKP. Në pjesën më të madhe(76%), lëndët
korruptuese procesohen para këshillit gjyqësor prej një gjyqtari dhe dy anëtar
jurie.
 Afër 60% e të akuzuarve e kanë shfrytëzuar të drejtën e mbrojtjes
formale, apo kanë pasur avokat gjatë procedurës penale.
 Në 6 % të seancave është gjykuar në mungesë të akuzuarit, më së
shpeshti si shkas paraqitet mungesa e të akuzuarit (ekzistojnë arsye të
rëndësishme që ti gjykohet në mungesë), më rradhë si shkas paraqitet ikja e
të akuzuarit. E dhëna e përmendur nuk do duhej të paraqesë befasi sepse 47
% të akuzuarve iu është shpallur masa e paraburgimit, çka do me thënë se ajo
e siguron praninë e të akuzuarve gjatë procedurës, përveç asaj janë ndryshuar
edhe masa tjera për sigurimin e pranisë – në 37 lëndë.
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 Arsyet
për shtyrjen
e seancave janë
të
ndryshme, por më
shpesh ndodhin nga mungesa e të akuzuarit (25% ose 138 anulime), në mes
është nevoja për furnizimin me materiale dëshmuese (17% ose 93 anulime)
dhe mungesa e avokatit (15% ose 82 anulime). Më e radhë si arsye për
anulimin e seancave është mungesa e të dëmtuarit (7% ose 38 anulime) dhe
mungesa e prokurorit publik (6% ose 32 anulime).
 Nevoja për pushim është arsyeja më e shpeshtë për ndërprerje të
seancës kryesore (83% e anulimeve). Të dhënat për vitin 2011 sipas pikës –
arsyet për anulim të seancës kryesore janë më optimiste në krahasim me ata
të vitit 2010 sepse janë ndalur ndërprerjet për shkak të mbledhjes së fakteve
(nga 20% në 6%), dhe kryesisht aludohet për shkak të nevojës për pushim.
 Vërehet ndryshim i parëndësishëm i masave për sigurim të
përkohshëm dhe marrja e pasurive dhe pronës. Pikërisht, nga gjithsej 174
lëndë korruptuese të monitoruara vetëm në 8 lëndë ose rreth 5% është sjellur
vendim për sigurim të përkohshëm ose marrje, që me të vërtetë është shumë
pak sepse nga definicioni veprat korruptuese janë sjellje kundër ligjore në
ndikim, me arritjen e mjeteve materiale marramendëse.
 Në gjykimin e veprave penale korruptuese gjykatat edhe më tej,
kryesisht, bazohen në rrëfimet e të akuzuarit dhe rrëfimeve të dëshmitarëve.
Kështu, nga dëshmitë e paraqitura pjesa më e madhe i takon rrëfimeve të
akuzuarit – 25% dhe rrëfim të dëshmitarëve – 22%.
 Në vitin 2011, njëjtë si vitin e kaluar 2010, sipas të dhënave nga
monitorimi, në asnjë lëndë nuk është paraqitur kërkesë për përfshirje në
programin për mbrojtje të dëshmitarëve, apo nuk përdoret ky mekanizëm për
mbrojtje kualitative të dëshmitarëve,si dhe për dëshmimin e fakteve
relevante juridike në veprat penale korruptuese.
 Gjykatat e shkallës së parë për lëndë me vepra penale korruptuese në
pjesë më të madhe kanë pruar vendime ndëshkuese, prej ku mund të
konstatohet sukses i prokurorisë kundër argumentimit të aktakuzave gjatë
seancës kryesore. Nëse të përmendurën e lidhim me faktin se pjesa më e
madhe e ankesave të aktakuzës janë refuzuar do të dalë konkludimi se
prokurorët kanë qenë në nivel të duhur.
 Vazhdon trendi i uljes së numrit të vendimeve që shpallen menjëherë,
kështu në vitin 2009 ishin 53% të vendimeve, ne vitin 2010 ishin 33%, ndërsa
në vitin u zvogëlua në 12%. Nga ana tjetër, tejkalimi i afatit ligjor 3 ditësh ka
madje në 39% e lëndëve (në vitin 2010 ishin 23%, ndërsa në vitin 2009 –
11%). Bëhet fjalë për trend negativ në vazhdimësi që duhet patjetër të
ndalohet dhe gjërat të marrin kahen tjetër më përputhshmëri me ligjin.
 Në krahasim me vitin e kaluar, ne vitin 2011 gjykatat kanë praktikuar
sanksione më të rrepta kundrejt autorëve të veprave penale korruptuese,
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sikur përmes dënimeve efektive me burg më afatgjatë, ashtu edhe përmes
shumave më të larta të dënimeve me para (sanksionet tjera nuk janë
ndryshuar). Vitin e kaluar njëra nga dobësitë ishte shqiptimi i sanksioneve
relativisht të ulëta kundrejt autorëve të veprave korruptuese, në vitin 2011 ka
përmirësime të rëndësishme rreth kësaj pyetje, që vetvetiu do të thotë
reagim më serioz shoqëror të gjyqeve në luftën kundër korrupsionit, me
elemente më të forta të shprehura të preventivës speciale dhe gjenerale.
 Konfiskimi i zgjeruar edhe më tej ngelet pikë e dobët, kështu, vitin e
kaluar masa ishte ndryshuar në një lëndë, në vitin 2011, sipas të dhënave nga
hulumtimi, aspak nuk është ndryshuar. Bëhet fjalë për një instrument shumë
të rëndësishëm kundër arritjes së të mirave materiale në mënyrë joligjore, e
cila kërkon analizë më të thellë të lëndës që të ndalohen transaksionet e
ndryshme për mbulim të pronës së fituar në mënyrë kriminale.
3.2. Rekomandime
 Për të realizuar qëllimet e procedurës nevojitet që seanca kryesore të
jetë e gatshme, lënda e studiuar në detaje nga ana e gjykatësit kryesor, gjatë
gjykimit palëve ti respektohen të gjitha të drejtat ligjore, por në të njëjtën
kohë të ndalohen tentativat për zvarritje të seancës. Për të arritur të
lartpërmendurën duhet që gjykatësi të ketë kontroll totale mbi lëndën,
d.m.th. të jetë gjykatës menaxher, me çka sjelljet e tij a do të kenë karakter të
menaxhimit me lëndën gjyqësore. Në realitet kujdesi i principit për gjykim në
kohë të caktuar llogaritet si njëra nga elementet kyçe të menaxhimit të mirë
gjyqësor. Kjo e lidhë gjykatësin kryesor për marrjen në kohë të veprimeve të
procesit dhe drejtim të suksesshëm të procesit.
 Edhe për kundër asaj se në vitin 2011 u vërejt përmirësimi i gjendjeve,
nevojitet që edhe më tej të punohet në përforcimin e kapaciteteve të PP si do
të rritej aktiviteti i tij sa i përket zbulimit të veprave penale korruptuese.
Hulumtimi tregoi se edhe më tej bartës i këtij procesi është MPB, por se edhe
roli i PP është përmirësuar. Duhet të merret parasysh se nga Nëntori 2012
fillon ndryshimi i LKP- të ri dhe bashkë me të hetimi prokuror.
 Të përmirësohen kapacitetet e organeve inspektuese rreth identifikim
të veprave korruptuese dhe dokumentimi në kohë, kontributi i tyre i
parëndësishëm në aktivitetin zbulues sjell në bartjen e ngarkesës të zbulimit
të organeve tjera , si dhe deri te rritja e numrit të errët.
 Hetimi është stadiumi i parë i procedurës që ka ndikim thelbësor për
rrjedhjen e saj të mëtutjeshme. Nuk duhet të pritet hetimi të jap përgjigje të
gjitha pyetjeve që parashtrohen në çështjen konkrete, por vetëm të
mundësojë vendim për rrjedhjen mëtutjeshme të procedurës, duke pasur
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parasysh se në seancën kryesore verifikohen të gjitha faktet e duhura. Për atë,
nevojitët të forcohet tendenca për kryerje të saj në afat prej 3 muaj.
 Të udhëhiqet politikë restriktive drejt shpalljes së paraburgimit. Si
masë për sigurimin e prezencës së të akuzuarit është shpallur në 27 nga
lëndët e monitoruara, por është ndryshuar për 47 % nga personat e akuzuar.
Hulumtimi edhe njëherë tregon se gjykatësit shumë dobët e ndryshojnë
masën e garancionit, vetëm në 2 lëndë, që hapë hapësirë për diskutim pse,
cilat janë shkaqet për qëndrimin e tillë, vallë nuk kanë besim në të ose është
diçka tjetër në pyetje. Në vendet perëndimore masa has ndryshim të
rëndësishëm sepse me shqiptimin e saj i akuzuari lirohet në liri por deponon
(personalisht ose përmes personave të tretë )kompensim material i caktuar,
që në rast arratisjeje transferohen në llogarinë e shtetit, kurse procedura
kundër tij vazhdon.
 Të ndalohet trendi negativ në lidhje me kohën e shpalljes së vendimit,
në kontinuitet vërehet rritja e përqindjes e vendimeve që shpallen pas 3
ditëve, dallimi është veçanërisht i theksuar nëse bëjmë krahasim me vitin
2009.
 Të mbahet drejtimi drejt sanksioneve më të rrepta për autorët e
veprave penale korruptuese, duke e pasur parasysh natyrën e tyre.
Pikërisht,në vitin 2011 ka përmirësime në këtë fushë nëpërmjet ndryshimit të
dënimit me burg efektiv dhe më afatgjatë dhe dënime më të larta në para.
Megjithatë, sistemi jonë i sanksioneve penale është i shumëllojshëm që
mundëson shqiptim edhe të sanksioneve tjera, para së gjithash dënime dhe
masa alternative, për autorët e veprave penale.
 Brengos mos ndryshimi i konfiskimit të zgjeruar, nga kjo masë janë
pritur rezultate të rëndësishme në shuarjen e korrupsionit, por të dhënat nga
hulumtimi në vitin 2010 dhe 2011 tregojnë se e njëjta aspak nuk ndryshohet
ose ndryshimi është i parëndësishëm. Ndryshimi i kësaj mase kërkon
angazhim më të rëndësishëm si të gjykatës, ashtu edhe të organeve tjera,
para se gjithash financiare, mirëpo ndryshimi i saj do të mundësojë shqyrtim
më të detalizuar të lëndës dhe marrjen e të mirave materiale nga persona të
tretë, të arritura në mënyrë kriminale. Për këtë shkak rekomandohet
ndryshimi i saj, për arsye të plotësimit të qëllimeve të ndëshkimit – si
gjeneralën ashtu edhe të veçantën.
 Të respektohet rregulla e paraqitur në nenin 295 LKP me të cilën është
përcaktuar periudha kohore nga paraqitja e aktakuzës deri tek caktimi i
seancës së parë. Sipas të dhënave nga hulumtimi vetëm në 3% të lëndëve
është vepruar në pajtim me ligjin, që nga ana e saj fuqishëm ndikon në
efikasitetin e procedurës. Përgjegjësia për gjendjen e bart kryetari i këshillit

87

Projekti për monitorim të lëndëve gjyqësore nga lëmia e korripsionit

gjykues, pikërisht është e papranueshme për çdo lënde të dhjetë seanca
kryesore të caktohet pas një viti nga pranimi i aktakuzës.
 Gjykimi në mungesë të jetë vetëm në rrethana të jashtëzakonshme
(rrezik nga kufizimi i ndjekjes penale, humbja e dëshmive) sepse me
prezencën direkte i mundësohet të akuzuarit rishikim komplet të gjykimit dhe
kontribut në përgatitjen e mbrojtjes.
 Monitorimi tregoi ndryshim të parëndësishëm të masave për sigurim
të përkohshëm dhe marrja e pasurive dhe pronës, d.m.th., vetëm në 5% e
lëndëve është sjellë vendim për sigurim të përkohshëm ose marrjen, që është
me të vërtetë shumë pak sepse sipas definicionit veprat korruptuese janë
sjellje kundër ligjore ttë ndikuara, me arritjen e mjeteve materiale
marramendëse. Për këtë preferohet të rritet ndryshimi i masave për sigurim
të përkohshëm dhe marrje të pasurisë dhe pronës. Këto të dhëna janë
humbëse në ballafaqimin me korrupsionin, organet në detyrë janë të
obliguara ti iniciojnë, kurse gjykatat duhen më shpesh ti ndryshojnë masat e
përkohshme sepse kanë rol thelbësor në realizimin e politikës kriminale për
këtë lloj kriminaliteti.
 Pjesë e rëndësishme e lëndëve ende zgjasin një kohë të gjatë të
papranueshme, është e nevojshme të ndërmerren përpjekje shtesë për
rigjykim në periudhë kohore më të shkurtër, apo gjykimi në kohë të caktuar,
që paraqet zbatimin e një nga principeve themelore të KEDN-së. Në numrin
më të madh të rasteve kohëzgjatja e procedurës penale në shkallë të parë
përfshinë pjesë të rëndësishme nga periudha gjithëpërfshirëse për lëndën e
dhënë për atë duhet këmbëngulur zgjatja e saj të jetë në periudhë më të
shkurtër, duke mos qenë i rrezikuar qëllimi i ndëshkimit.
 Të këmbëngulet të sigurohen mjete financiare përkatëse për përgatitje
të zbulimeve të afta dhe mendimeve (kanë ndikim të madh për verifikim ligjor
të gjendjes faktike), me çka do të kemi ndryshim më të shpeshtë të
ekspertizës si mjet dëshmues. Në vitin 2011 vërehet ndryshim i zmadhuar i
këtij mjeti dëshmues, megjithatë me kontribut të vogël në tërësi të mjeteve
dëshmuese.
 Karakteri i veprave korruptuese, veçanërisht ata të kryerat më së
shpeshti – keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe autorizim dhe mashtrim, kërkon
pjesë më të rëndësishme në dëshmi të kanë dokumentet e shkruara dhe
dëshmi materiale. Është e nevojshme Rritja e përfaqësimit të tyre ndërsa kjo
kërkon efikasitet më të madh nga organet ndjekëse në zbulimin dhe sigurimin
e këtyre mjeteve dëshmuese.
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4. EKSTRAKT NGA RECENSIMI I PROF. DR. LUPÇO ARNAUDOVSKI
Korrupsioni është dukuri komplekse e cila në fenomenologjinë penale
kriminalistike shfaqet si formë e pavarur e krimit por edhe si metodë për
kryerjen e formave të tij më komplekse. Prandaj me rëndësi esenciale është
qasja metodologjike e cila përcakton cilësinë e rezultateve të fituara, thellësia
me të cilën i futeni dukurisë që hulumtoni, karakteristikat e saj dhe realizimin
e procedurës penale si metodë e zgjedhur për tu “ballafaquar” me të.
Hulumtimet e korrupsionit nëpërmjet përcjelljes së proceseve
gjyqësore, e programuar është si longtiduale ( studimi realizohet në
kontinuitet disa vjet). Kur bëhet fjalë për zbulim, ndjekje dhe denoncim të
këtij krimi gjithmonë merr vlerë ekzakte dhe eksplicite, sepse edhe aktivitetet
e organeve të ndjekjes dhe ndryshimet në karakteristikat në fenomenologjinë
e këtij lloji krimi ndiqen me dinamikën që ajo shfaqet.
Studimi me titull “ Efikasiteti gjyqësor në ballafaqimin me korrupsionit
në Republikën e Maqedonisë” nga autori prof. Dr. Gjogi Slamkov, studimin e
paraqet në dritën e qëllimeve të tij të lëndëve, ndërsa vlerësimin e
rezultateve të fituara nga studimi i prezanton dhe i vlerëson korrekt. Autori
jep këndvështrime dhe vlerësime të tij, nxjerr konkludime dhe rekomandime
që rrjedhin nga studimi i bërë dhe të përcaktojnë drejtimet për studimet e
mëtutjeshme të korrupsionit në Maqedoni. Autori i raportit në momente
bënë krahasime me rezultatet e vitit 2010 dhe mundëson që kjo dukuri të
përcillet me ndryshimet që e shoqërojnë dhe nxirren konkluzionet. Raporti i
tillë i përgatitur, ka për qëllim t’i identifikoj problemet që paraqiten tek
gjykatat, gjykatësit dhe sidomos tek ky krim, të shpalos karakterin e tyre dhe
në bazë të atyre rezultateve të qaset në përpilimin e projekteve të reja
nëpërmjet të cilëve do të hulumtohen problemet e përmendura, do të
analizohet gjendja në gjyqësorin tonë lidhur me atë që se si funksionon i
pavarur dhe autonom edhe atë me standardet ndërkombëtare për të drejtën
procedurale. Realisht ka shfrytëzuar dhe përpunuar fushat e hulumtimit në
përputhshmëri me kualitetin dhe pasurinë e rezultateve të fituara. Raporti
është shkruar me njohjen e problematikës, me një gjuhë dhe stil të qartë që
kuptohet nga ai që shërbehet me të.
Duke patur parasysh karakterin e kësaj analize, qëllimet dhe lëndën e
studimit, përmbajtjen dhe mënyrën se si diskutohet për problemet kyçe,
recensenti propozon ajo të dorëzohet tek gjykatat, gjykatësit dhe prokurorët
publik si informacion dhe njohuri për atë se si duhet në të ardhmen të
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veprohet tek lëndët që vendosin, veçanërisht nga aspekti i ndërkombëtar për
të drejtën procedurale.
Prof. Dr. Lupço Arnaudovski
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