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Vërejtje
Ky publikim është i mundësuar me përkrahje të popullit amerikan, përmes
Agjencisë së SHBA – së për zhvillim ndërkombëtar (USAID), në kuadër të
Projektit të USAID – it për shoqëri civile. Përbajtja e këtij publikimi është
ipërgjejgësia e vetme e Koalicionit “Të gjithë për gjykim të drejtë” dhe në
asnjë mënyrë nuk i reflekton pikpamjet e USAID – it ose Qeverisë së Shteteve
të Bashkuara të Amerikës
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HYRJE
Kolaicioni “ Të gjithë për gjykim të drejtë”, pesë vite me rradhë
implementon projekt realizim i cili mbështetet në vëzhgimin e lëndëve
gjyqësore nga sfera e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Me implementimin e projekteve për vëzhgim të lëndëve gjyqësore në
lidhje me korrupsionin, filloi në vitin 2008, por zanafillat e projektit paraqiten
në vitin 2007 përmes një faze pilote gjashtë muajshe e emruar si “Vlerësim i
nevojës për zhvillim të programit për vëzhgim të proçeseve 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 projektin pilot, është realizuar përcaktimi i veprave penale në lidhje
me korrupsionin dhe materialet e mbledhura empirike, në bazë të së cilës në
sipërfaqe dalin më shumë çështje me të cilat ballafaqohen organet e zbatimit
të ligjit gjat administrimit të lëndëve lidhur me korrupsionin.
Në projektin “ Monitorim i lëndëve nga sfera e krimit të organizuar dhe
korrupsionit”, ishin të vëzhguara 40 lëndë të cilat administrohen para Gjykatës
themelore Shkup I Shkup. Për dallim nga vitet e kaluara kur vëzhgimi
realizoheshte në më shumë gjykata themelore në Maqedoni, ky vit i
implementimit të projektit nga viti 01.09.2012 deri në vitin 31.08.2013,
vëzhgoheshin lëndë vetëm në Gjykatën themelore Shkup I Shkup, të cilat
administrohen para Njësisë për krimin e organizuar dhe korrupsionin. Qëllimi,
vëmendjen ta përqëndrojmë vetëm në këtë Gjyq, është e dalë nga vërejtja dhe
interesi jashtëzakonisht i madh për proceset gjyqësore, veçanërisht në pjesën
e krimit të organizuar dhe korrupsionit, nga arsyeja se në këto lëndë penale,
egziston mundësia për lëndime të rëndësishme të të drejtave të njeriut ndaj të
akuzuarve, kurse nga ana tjetër lufta ligjore dhe serioze kundër korrupsionit
është e nevojshme në thelb për themelimin e shoqërisë demokratike. Në bazë
të kësaj që vetëm gjyqi përkatës për zgjidhje të kësi lloji të lëndëve në
Republikën e Maqedonisë është Gjykata themelore Shkup I Shkup, me
vëzhgimin e lëndëve të cilat administrohen në Njësinë për krim të organizuar
dhe korrupsion, është i mbuluar i gjithë territori i Republikës së Maqedonisë.
Për nevojat e këtij projekti, në mënyrë inicuese ishin të formuara 3 ekipe
nga dy vëzhgues (juristë të diplomuar), të cilët ishin prezent në seancat
gjyqësore të lëndëve të mëparshme aktive, në lidhje me krimin e organizuar
dhe korrupsionin dhe në mënyrë direkte grumbullonin informata të cilat hynin
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në pyetësorin e standardizuar i cili përmban 64 pyetje të cilat janë të
rëndësishme për tërë proçesurën penale.
Në këtë raport janë të analizuara rezultatet prej 37 lëndëve të
vëzhguara në periudhën prej në tetor 2012 deri në korrik të vitit 2013.
Materja e përpunuar në raport, është e sistematizuar në nëntë nëntituj
ku prezantohen të dhëna të fituara nga vëzhgimi i lëndëve në të gjitha fazat e
procesit penal: procedura e mëhershme, zbatimi i masave të veçanta hetuese,
periudha e parashtrimit të aktakuzës deri te seanca gjyqësore dhe kontrollë të
aktakuzës, masa për sigurinë e prezencës së të dyshuarve gjejgësisht personave
të akuzuar, gjykimi, numri i lëndëve të kryera dhe periudha e publikimit të
aktgjykimit, analizë e politikës penale dhe konkludime dhe rekomandime. Në
atë mënyrë janë të përfshira të gjitha fazat e procedurës së lëndëve të
vëzhguara.
Raporti mbaron me konkludimet ku vihet në konstatim gjendja për
pavarsinë dhe efikasitetin e organeve kompetente në luftën kundër krimit të
organizuar dhe korrupsionit, por edhe për rrespektimin e lirive dhe të drejtave
të njeriut, të garantuara me Kushtetutë dhe ligj, në procesin penal. Nëbazë të
rekomandimeve të cilat dalin nag analiza e realizuar, pritet të merren masa
konkrete në plan legjislativ dhe institucional për tejkalimin e dobësive konkrete
dhe përmirësimin e efikasitetit gjyqësor.
Përforëcimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në
proces kuridik dhe transparent, do të kontribuojë në përmirësimin e jetesës
shoqërore në përgjithësi dhe në zmadhimin e besueshmërisë së qytetarëve në
sistemin gjyqësor.

2

Monitorim të çështjeve nga sfera e krimit të organizuar dhe korrupsionit

1. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
1.1. Vërejtje kryesore
Numri I veprave penale të kryera si dhe autorëve të paraqitur, në
kontinuitet rritet. Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, numri I
paraqitur i personave të rritur – autorë të njohur në vitin 2012, në krahasim me
vitin 2011, është rritur për 5.8%.1 Kohëve të fundit bisedohet për një
dendshmëri të madhe të formave të rënda të krimit dhe korrupsionit, por nga
statistikat shihet se në Republikën e Maqedonisë numri më I madh I veprave
penale është ai I veprave penale më të lehta, ku dominojnë vjedhje dhe vepra
tjera kundër pasurisë edhe atë me dy të tretat nga numri I përgjithshëm I
autorëve të paraqitur (22292 të paraqitur autorë të rrutur gjegjësisht 70% nga
gjithsej 31860 të paraqitur në vitin 2012), ku pastaj vijojnë veprat kundër
komunikacionit (2070 të paraqitur të rritur), lëndime trupore dhe vepra tjera
kundër jetës dhe trupit (gjithsej si grup I veprave penale 1122 të autorëve të
paraqitur) e të tjerë. Kjo tregon se kundrejt medias aktuale dhe mendimit publik
për shkallën e krimit të organizuar dhe korrupsionit, statistika oficiale, vëren
një numër relativisht të vogël të këtij lloji të veprave të paraqitura, por nga ana
tjetër janë shqetsuese të dhënat për numrin më të madh të personave të
akuzuar për këto vepra.2
Nga të dhënat statsitikore në dispozicion, shihet shkallë e ulët e krimit
të zbuluar dhe të pastruar.3 Gjegjësisht, nga numri i përgjithshëm i të
paraqiturve, autorë të njohur kanë qenë më pak se 50%. Numri i autorëve të
panjohur te veprat kundër detyrës zyrtare dhe vepra tjera të rëndësishme për
korrupsionin, duke parë në aspekt statistikor janë më të vogla; 805 autorë janë
të regjistruar si autorë të njohur te veprat kundër detyrës zyrtare nga gjithsej
843 të paraqitur. Në anën tjetër, deri sa numri i përgjithshëm i rasteve të
paraqitura rritet, numri i të akuzuarve dhe personave të dënuar është në rënie,
kështu që dallimi mes atij krimit të paraqitur dhe aaktakuzës rritet. Ky fenomen
i përgjithshëm vazhdon edhe në vitin 2012. Gjegjësisht, për derisa numri i
autorëve të paraqitur rritet, në vitin 2012, në krahasim me vitin 2011, numri i
1

Numri i paraqitur i personave të mitur – autorë të veprave penale në vitin 2012, në krahasimme
periudhën e njejtë të vitit të kaluar, është zvogëluar për 13.9%. Në vitin 2012, në krahasim me vitin 2011,
numri i të dënuarve të personave të mitur është zvogëluar për 23%. Burim: Enti shtetëror për statistikë,
Autorë të veprave penale në vitin 2012, Shkup, 2013 (http://www.stat.gov.mк)
2 Vepra penale kundrejt detyrës profesionale kanë qenë të paraqitur 843 autorë, Vepra penale për financa
publike, transkacionet e pagesave dhe ekonomisë – 490, Vepra penale kundër lirive dhe të drejtave të
njeriut dhe qytetarit – 645 e të tjerë.
3 Ndonjë vlerë profesionale ose shkencore për të ashtuquajturën “numër i errët i krimit” në Maqedoni
nuk egziston.
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të akuzuarve dhe personave të rritur të dënuar është zvogëluar për më shumë
se 7%.
Te veprat penale kundrejt detyrës zyrtare, numri i të paraqiturve ka
qenë në rritje (psh. prej 685 në vitin 2003.) deri në vitin 2008., ku e mbërrin
numrin prej 1112 të autorëve të paraqitur të veprave penale, ku pastaj ky
numër të nisë të zvogëlohet, veçanërisht në dy vitet e fundit (843 në vitin
2012.). Këto lloje fenomenesh kërkojnë analizë të veçantë, kështu që mundet
të kontrollohet teza nëse numri i të paraqiturve rritet në disa vite të para pas
ndërrimit të qeverisë dhe më vonë fillon të zvogëlohet. Numri i të dënuarve te
këto vepra ështe konstante për pesë vitet e fundit, që për periudhë e cila lëviz
rreth 150 persona të dënuar.
Nga statistikat shihet se më shpesh veprat penale deri te prokuroria
publike i paraqet MPB-ja. Numër i madh i paraqitjeve nga qytetarët e dëmtuar
dhe personave juridik, në vend se te prokuroria publike, paraqitjet i dorëzojnë
në polici. Mundet të konstatohet se policia e ka inicimin kryesor jo vetëm në
zbardhjen e krimit, kështu që numri i lëndëve të parashtruara me vet inicijativë
në prokurori publike është i vogël dhe paraqet rast të rrallë.
Roli pasiv i prokurorisë publike kundrejt policisë shpjegohet me
monopolin e kapacitetit hetues në MPB dhe me rolin tradicional pasiv dhe
mënyrën e punës në zyrë në prokurorinë publike. Numri i madh i autorëve të
pazbuluar dhe numri i errët i panjohur i krimit, ku në situatë MPB është
paraqetësi i veprave penale dhe autorëve të tyre, tregojnë se policia në mënyrë
të rëndësishme ndikon në vendimarrjen e prokurorisë kundër të cilëve persona
do të ndiqet procedurë, që sipas Kushtetutës është e drejtë dhe detyrë e
prokurorisë publike.
Derisa përqindja e madhe nga numri i përgjithshëm i personave të
akuzuar janë të dënuar,4 te veprat kundër detyrave profesionale, ky lloj i
“suksesit” i organeve shtetërore është shumë më i vogël – të akuzuar janë 317
kurse të dënuar janë 150 persona, ku 103 për keqpërdorim të pozitës zyrtare
dhe autorizimit (që për të cilën vepër janë të akuzuar 254 persona). Te veprat
kundër detyrave profesionale, ky lloj i “suksesit” i organeve shtetërore është
shumë më i vogël – të akuzuar janë 317 kurse të dënuar janë 150 persona, ku
103 për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizimit (që për të cilën vepër
janë të akuzuar 254 persona).
4

Ashtu sipas të dhënave të ESHS në vitin 2012 nga numri i përgjithshëm i të akuzuarve 10.351, të dënuar
janë 9.042 persona, që është e pabesueshme 90%!
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Sipas të dhënave nga lëndët e monitoruara, mundet të marrim të
dhënat specifike në vijim.
1.2. Të dhëna të përgjithshme për lëndët e vëzhguara
Me hulumtimin janë të përfshira të dhëna nga gjithsej 37 lëndëve të
vëzhguara në periudhë prej vitit 01.10.2012 deri në 31.07.2013, të cilat janë
administruar para Njësisë për ndjekje të autorëve të veprave penale nga sfera
e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Nga këto lëndë 41% gjegjësisht 15 lëndë
janë të përcaktuara, te tjerat 59% ose 22 lëndë janë ende në proçes e sipër. Në
kuadër të këtij numri të lëndëve, procedurë penale është administruar për
gjithsej 47 vepra penale, për 438 persona të akuzuar, ku në lëndët me vendim
gjyqi janë të dënuar 205 persona.
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Për cilën vepër penale udhëhiqet procedura

Në kuadër të veprave penale të vëzhguara, mundet të vihet në
përfundim se më të përfshira janë veprat penale keqpërdorimi i pozitës zyrtare
dhe autorizimit (18), Shoqatë kriminele (10) dhe larje parash dhe tjera fitime
me vepër penale (9). Veprat penale të cilat paraqiten në numër më të vogël
janë: marrje rryshfet (4), evokim fiskal (2), falsifikim i dokumentit (2) si dhe për
mashtrim (1) dhe ndikim i joligjshëm ndaj dëshmitarit (1).
1.3. Profili i personave të akuzuar në lëndët e përfshira me vëzhgi
Në aspekt të elementeve që e përcaktojnë profilin e personave të
akuzuar, hulumtimi i realizuar i përfshin pyetjet për: vendi i banimit të të
akuzuarve, mosha, përkatësia nacionale dhe shtetësia, arsimimi dhe dënimet e
mëparshme. Me gjithatë duhet të përmendet se në këto karakteristika të të
akuzuarve , nuk janë të siguruara mjaftueshëm të dhëna, që rezultatet mundet
ti paraqesë si më pak të besueshme. Aryet të cilat nuk ka qenë e mundshme të
vihet deri te relativisht të dhëna të thjeshta për të dhëna thelbësore për të
5
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akuzuarit, më së shumti varet nga fakti se vëzhguesit e koalicionit nuk u është
mundësuar qasje në lëndën gjyqësore e cila vëzhgohet. Që nga ana tjetër
mundet edhe të nxisë dhe konflikt të misionit për vëzhguesit e koalicionit të
cilët paraqiten si dëshmitar të heshtur në proceset gjyqësore.
1.3.1. Vendi i banimit
Në shikim të vendit të banimit, autorët e veprave penale nga proceset
e vëzhguara, në masa të rëndësishme i përcaktojmë në mjedisin urban , edhe
atë me 41%, kurse në mjedisin rural ka rënie vetëm prej 3%.

41%
56%

mjedisi urban
mjedisi ruaral
Nuk ka të dhëna

3%

Vendbanimi i të akuzuarve

1.3.2. Mosha e të akuzuarve
Duke e pasur parasyshë moshën e të akuzuarve, pjesa më e madhe lëviz
në kufi të vjetërsisë prej 46 deri 65 viteve gjegjësisht në këtë grup moshe ka
rënie prej 26%, me atë se 16% ose 46 të akuzuar janë në moshë mes 46 dhe 55
vjet, kurse 10% gjegjësisht 30 të akuzuar janë në moshë mes 56 dhe 65
vjet.Numër domethënës prej 27 gjegjësisht 26 të akuzuar ka rënie edhe në grup
moshë prej 26 deri në 35 gjegjësisht prej 36 deri 45 të akuzuar. Më i vogël është
pëfaqësimi i i të akuzuarve në moshë prej 18 deri në 25 viteev dhe ato paraqiten
me 1%, si dhe ato mbi 66 vjet të cilët janë të përfshirë me 4%.
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Mosha grupore e të akuzuarve
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1.3.3. Nacionaliteti dhe shtetësia e të akuzuarve
Hulumtimi tregon se përqindja më e madhe e të akuzuarve janë nga
nacionaliteti maqedonas edhe atë me 45%, kurse 7% janë nga nacionaliteti
shqiptar. Më shumë se gjysma gjegjësisht 54% nga të akuzuarit kanë shtetësi
maqedonase.

47%

Maqedonë
1%
0%

Shqiptarë

7%

Romë
45%

Nacionaliteti I të akuzuarit

46%
R.Maqedonisë

0%

Tjetër
Nuk ka të dhëna
54%

Shtetësia e të akuzuarve

1.3.4. Arsimimi i të akuzuarve
Duke marrë parasyshë se për cilat vepra penale po administrohen
procedura të cilat kanë qenë lëndë e vëzhgimit, e kuptueshme është edhe e
dhëna se përqindja më e madhe e të akuzuarve për të cilët ka të dhëna, janë
me arsim sipërorë (17%), me të mesme 12% kurse veç 1% nga të akuzuarit janë
me arsim fillor.
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70%

Fillor
I mesëm

1%
12%

Sipërorë

17%

Arsimimi i të akuzuarve

1.3.5. Dënime të mëparshme të të akuzuarve
Për tu theksuar është edhe rezultati nga hulumtimi, sipas të cilit 5% nga
të akuzuarve janë edhe me dënime të mëparshme, që është për më pak në
krahasim me hulumtimin nga viti 2009, ku ky numër është 12%. Nga të dhënat
e grumbulluara nuk mundet të shihet se te të akuzuarit të cilët edhe më parë
të dënuar, bëhet fjalë për vepër penale e ngjajshme. Nuk guxon të parashifet
fakti se kjo përqindje prej 5% është në fakt nga ata 21% të të akuzuarve për të
cilët vëzhgimi disponon me të dhëna për dënime të mëparshme, kundrejt 79%
nga të akuzuarve për të cilët nuk ka të dhëna se a janë të dënuar më herët.

5%
17%
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JO

Nuk ka të dhëna
78%

Dënime të mëparshme

Të ngjajshme janë rezultatet edhe në kuadër të asaj se a ndiqet
procedurë për vepër tjetër penale, të cilat tregojnë se për 5% nga të akuzuarit,
kjo përgjigje është pozitive, kurse për 12% e hulumtimit ka treguar se nuk
ndiqet procedurë për vepër tjetër.
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5%
12%
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Nuk ka të dhëna
83%

Udhëhiqet proçedurë për vepër tjetër

Me qëllim që të vërtetohet në realitet se si realizohet mbrojtja e të
drejtës për gjykim në afat të arsyeshëm nga ana e Koalicionit ishte lëshuar
kërkesë deri te GJSRMpër marrje të informatave në lidhje me të vepruarit së
kërkesat për përcaktimin e lëndimeve të të drejtave të gjykimit në afat të
arsyeshëm për vitnin 2011, me theks të veëantë në pjesën penale. Në kërkesën
është përgjigjur pozitivisht dhe të dhënat e fituara janë të komentuara në
pjesën për gjykim të drejtë fer dhe të standardizuar.
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2. PROCEDURË E MËPARSHME
Të dhënat nga hulumtimi të cilat i dedikohen procedurës së mëparshme
si fazë e cila qëllimi është që të zbulohet dhe të sqarohet vepra penale dhe
autori, si dhe të grumbullohen informata të mjaftueshme të cilat do ti
ndihmojnë prokurorit të vendosë a do të paraqesë akuzë, tregojnë në atë se në
27% të lëndëve që nga çasti i kryerjes së veprës deri te zbulimi i autorit të saj
kalon deri në 1 vit, në 30% në mbi një vit, kurse për 43%, për fat të keq nuk ka
të dhëna. Nëse i marrim parasyshë vetëm ato procedura për të cilët është
siguruar e dhënë, del se në diçka më shumë se gjysma ose më saktësisht në
52%, periudha nga kryerja e veprës deri te zbulimi i autorit ka zgjatur mbi një
vit, kurse në 48% ai ka zgjatur më pak se një vit.

27%
43%
Deri në një vit
Mbi një vit
30%

Nuk ka të dhëna

Periudha e zbatimit deri te zbulimi i veprës

Në paraqitjen e rradhës, paraqitja e aktpadisë penale në shumicën e
rasteve gjegjësisht në 69% të procedurave të vëzhguara ka qenë e parashtruar
nga ana e Ministrisë për punë të brendshme, në 28% nga prokuroria publike,
kurse në 3% nga organe tjera.
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Organe tjera administrative
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Cili e ka parashtruar aktpadinë
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Në kuadër të asaj se në lëndët e vëzhguara ka qenë i realizuar hetim,
rezultatet nga projekti tregojnë se ajo është e realizuar në 92% e rasteve, ku
nga pjesa më e madhe e tyre gjegjësisht 86% nuk ka të dhëna për rrjedhën e
saj, kurse nga ato 14% të lëndëve e të cilëve është e njohur zgjatja e hetimit, në
11% ajo ka zgjatur prej tre muajsh deri në një vit, kurse vetëm 3% deri në tre
muaj.
8%

PO

JO
92%

Është realizuar hetim

Hulumtimi disponon vetëm me të dhëna për atë a është ndjekur hetim
dhe sa ajo ka zgjatur, por jo edhe për disa çështje dhe faktorë tjerë të
rëndësishëm siç që janë, për shembull, ajo për përshtypjen e vëzhguesëve për
ndikimin e hetimit në bazë të kontrollit kryesorë ose mangësitë e saja kryesore,
të cilat do të ishin thelb për analizë më sipërfaqësore.
3%
11%
Deri në 3 muaj
Nga 3 muaj deri në 1 vit
Nuk ka të dhëna
86%

Sa kohë ka zgjatur hetimi
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3. ZBATIMI I MASAVE TË VEÇANTA HETUESE
Një ndër temat më të rëndësishme që është në interes të vijimit të
hetimit, është edhe analiza e zbatimit të masave të veçanta të hetimit, të cilat
paraqesin novitet të llojit të tyre në sistemin maqedonas në të drejtën penale,
të hyra në fuqi në vitin 2002, si dhe fakti që përmes këtyre masave shpesh herë
fitohen të dhëna të rëndësishme, por të fituara me ndikim serioz dhe kufizim
bazik të lireve të njeriut dhe të drejtave të të akuzuarit dhe personave tjerë.
Nga ana tjetër, zbatimi i këtyre masave në të njejtën kohë paraqet edhe
ngarkim plotsues të buxhetit të organeve pëe ndjekje, sepse bëhet fjalë për
masa tësofistikuara dhe të shtrenjta financiarisht. Duke e marrë parasysh[ë kët
fakt, gjegjësisht natyrën e këtyre lloji të masave si mjet që në masë të madhe
thyhen ose kufizohen para se gjithash të drejtat me të cilat mbrohet integriteti
personal dhe e fshehta si dhe komunikimi personal, ashtu edhe e sekretet dhe
integriteti i shtëpisë së personit kundër të cilit këtë lloj masash zbatohen, gjat
përdorimit të tyre në LPP është e paraparë një procedurë e veçantë dhe
kontrollë e zmadhuar ndaj organeve të cilat i zbatojnë. Në bazë të këtyre
argumenteve, është edhe interesi i madh i publikut profesional dhe akademik
për zbatimin e saj të drejtë.
Nga lëndët e analizuara mundet të vërehet se këto masa janë zbatuar në
një të tretën nga lëndët e vëzhguara, dhe në të dhënë të qartë se nuk kanë qënë
të zbatuara kemi vetëm dy lëndë të vëzhguara. Në atë drejtim, nga lëndët e
vëzhguara mundemi të vimë në përfundim se këto masa janë veçanërisht të
përfshira si mjet për zbardhjen dhe zbulimin e autorëve të këtij lloji të krimit.
Për fat të keq, në më shumë se gjysma, gjegjësisht në 22 lëndë nga lëndët e
vëzhguara, vëzhguesit nuk kanë qenë në mundësi ta përvaktojnë ligjshmërinë
e zbatimit të këtyre masave.Kjo përqindje nuk len hapsirë për vërtetim të
qindpërqindshëm të hipotezës se masat e veçanta hetuese paraqiten si burim
dominant I të dhënave për vepra krimi të kryera nga sfera e krimit të organizuar
dhe korrupsionit, gjejgjësisht në procedurat të cilat udhëhiqen para Njësisë për
ndjekje të autorëve të veprave penale nga sfera e krimit të organizuar dhe
korrupsionit.
Për vërtetim të kësaj hipoteze, në të ardhmen vëzhguesit duhet të bëjnë
shqyrtim të plotë në lëndën e cila vëzhgohet, që nga ana tjetër mundet të
komentohet si involvim i madh i vëzhguesëve nga Koalicioni në proceset penale
që janë lëndë e opservimit.
Megjithatë, edhe ky lloj i të dhëne mundet të jetë lëndë e interesit dhe
argument i përshtatshëm.Nga shkaku se zbatimi i masave të veçanta hetuese
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në një të tretën e lëndëve të vëzhguara nuk do të thotë përqindje joshqetsuese.
Kjo do të thotë se kundër faktit se bëhet fjalë për mjete hetuese ku në natyrën
e tyre në masë të madhe i kufizojnë të drejtat e të dyshuarve ose të personave
të akuzuar; mjete hetuese më shpesh karakterizohen me masë të zmadhuar,
dhe me atë janë në konflikt të caktuar me paragjykimin të pafajsisë të personit
të cilit udhëhiqet proces penal; mjete të cilat kërkojnë harxhime më të mëdha
financiare dhe përkrahje më të madhe logjistike për zbatimin e saj; më në fund
në aspekt të të dyshuarve gjegjësisht personave të akuzuar të perceptuar dhe
fundi të papopullarizuar; por në aspekt të zbatimin të tyre praktik paraqesin
masa të dëshirueshme hetuese, sepse si mjete dëshmije organet për ndjekje
fitojnë dëshmi të sigurta, të kontrolluara dhe të pakthyeshme për fajin e
personave të dyshuar apo të akuzuar.
Duke i marrë parasyshë argumenet e parashtruara më lart, mendojnë se këto
masa hetuese duhet të zbatohen vetëm në linja përfundimtare edhe atë në
raste të veçanta 5. Përqindja gati e një të tretës e lëndëve ku këto masa kanë
qenë të zbatuara, na jep të drejtën të vimë në përfundim se masat e veçanta
hetuese zbatohen në frekuencë të konsiderueshme nga lëndët e vëzhguara.
Por, duke marrë parasyshë kompetencën e Gjyqit ku udhëhiqen këto
lëndë, si dhe duke marrë parasyshë numrin e lëndëve për punë të kësaj njësie
në krahasim me numrin e përgjithshëm të lëndëve në Gjyqin themelor Shkup
1, mundet të konstatojmë se ky përfaqësim i masave të veçanta hetimore nuk
duhet të trajtohet si ndikim më serioz në të drejtat e personave të cilët ndiqet
proces penal. Kuptohet se ky konstatim mundte të vlejë vetëm nëse kemi qasje
të plotë në lëndët konkrete, që do të kemi edhe të dhëna për arsyeshmërinë e
zbatimit të tyre në situata konkrete.
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Nuk ka të dhëna

Ka pasur urdhër për ndërmarrje të masave të veçanta hetuese

55

Shiko: G.Kallajxhiev, J. Jovçeski, Masat e veçanta hetuese në jurispodencën penale në RM, RMLPK, nr.
2/2009г., fq. 313 etj.
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Për dallim nga konstatimet e mëparshme, gjat analizës së zbatimit të
llojit të masave të veçanta hetuese, të cilat kanë qenë të zbatuara, fitohet një
pasqyrë ndryshe. Mundet të thuhet se egziston favorizim i masave të veçanta
hetuese më të thjeshta në aspekt të asaj të më ndërlikuara. Ashtu , më qartë
është se më shpesh zbatohet masa e veçantë hetuese vëzhgim i shpeshtë dhe
ndjekje me zbatimin e gati të gjysmës së lëndëve të analizuara. Masa tjetër më
e shpeshtë për ndjekje të komunikimit, që në thelbin e saj është e përafërt me
masën e mëparshme. Për dallim të këtyre dy masave, në masat tjera bien vetëm
23%, ose sipas numrit të lëndëve – masat e veçanta hetuese tjera kanë qenë të
zbatuara vetëm në nga një lëndë.
Kjo do të thotë se masat më të ndërlikuara, që paraqesin grumbullim të
lëndëve të simuluara ose rishikim, dhënie ose marrje rryshfet, si dhe shfrytëzimi
i personave me identitet të fshehtë, kanë më së paku zbatim në praktikë te
lëndët e analizuara, kundrejt masave të përmendura dhe atyre të analizuara.
Ky lloj i zbatimit të këtyre masave mundet të jetë si rezultat i natyrës së
veprave penale të cilat kanë qenë të kryera, por edhe në mentalitetit e
autorëve. Gjegjësisht, mentaliteti i këtyre autorëve të cilët persona shpeshherë
aktivitetet e tyre i organizojnë, kurse komunikimin e realizojnë përmes celularit,
pra kundndrejt përdorimit ose shfrytëzimit të sistemit kompjuterik. Nga ana
tjetër, qasja dhe kërkimi në sistemet kompjuterike imponohet si mjet kryesorë
në luftën kundër krimit financiar.
Zbatimi praktik i masave të veçanta hetuese mundet të japi edhe
pasqyrën për metodologjinë e organeve për ndjekje në zbulimin e krimit;
dyshimet vërtetohen përmes ndjekjes së komunikimeve ose vëzhgim i fshehtë
dhe ndjekje, dhe pastaj bëhet hetim financiar plotësues përmes qasjes të
sistemit kompjuterik dhe bazat e të dhënave ku do të ishin faktet për aktet
kriminale.
Ndjekje e komunikimit

8%
8%

Qasje dhe këtkim në sisteme kompjuterike

31%

Vëzhgim i fshehtë dhe ndjekje

46%

Marrje e dukshme e mjeteve si dhe marrje dhe
dhënie të rryshfetit
Përdorimi i personave me identitet të fshehur

7%

Nëse ka cilat masa
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Nga ana tjetër, duke ndjekur të dhënat procedurale nga lëndët e
vëzhguara, për tu përshëndetur është fakti për zbatimin e rrallë në praktikë të
masave për marrje të mjeteve qasëse ose dhënie dhe marrje rryshfeti, sepse te
këto masa në sasi të madhe rol ruan edhe menaxhimi i agjentit provokues,
gjegjësisht ndonjëhereë ndikimi i tij në praktikë mundet të jetë e shqiptuar si
veprim për nxitje ose ndihmë.Kuptohet se ky konstatim mundet të jetë relevant
vetëm në kushte të analizimit gjeneral ose statistik të të dhënave.
Gjegjësisht, zbatimi i drejtë i këtyre masave, si dhe kontributi real i
personave të cilët marrin pjesë në zbatimin e këtyre masave të veçanta
hetuese, mundet të vlerësohet vetëm në rastin konkret.Për këtë qëllim, është
e më se e nevojshme vëmendje e madhe gjat zbatimit të këtyre masave, zbatimi
i tyre vetëm në përjashtime, si dhe veçanërisht rrespektimin e mekanizmave
procesues dhe atyre jasht procesit të kujdesit dhe kontrollit.
Në fund të analizës së të dhënave për zbatimin e masave të veçanta
hetuese nga lëndët e vëzhguara, mundet të jepet edhe konkludim se disa nga
masat e parapara, aspak edhe nuk zbatohen, gjegjësisht masat nga pika 5, 7, 8
nga paragrafi 1 nga neni 142-6 nga LPP.
Në atë drejtim, mbetet çështja pse disa masa aspak nuk janë zbatuar, si
dhe a duhet në përgjithësi të parashifen në ligj. Kuptohet se kjo analizë e
pjesërishme nuk mundet ta japë përgjigjen e këtyre pyetjeve, gjegjësisht,
përgjigjja duhet të jetë e qartë pas zbatimit të një analize më të gjërë dhe më
të plotë të të gjitha lëndëve të cilat janë zbatuar masa të veçanta hetimore, tek
pastaj të mendohet për ripunim eventual të dispozitave ligjore nga LPP ose nga
LPP më i ri i vitit 2010 të cilat këto masa janë të përcaktuara.
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4. PERIUDHA E PARASHTRIMIT TË AKTAKUZËS DERI TË PROVA DHE
KONTROLLI I AKTAKUZËS
Komentet të cilat i drejtohen çështjes për përcaktimin e kohës së kaluar
që nga parashtrimi i aktakuzës deri te caktimi i seancës së parë gjyqësore nga
gjykimi, në masë të madhe janë të lëna si të paqarta. Gjegjësisht gati në tre të
katërtat të lëndëve të vëzhguara në këtë çështje nuk ka përgjigje. Arsyet për
mos pasje kësi të dhëna , mundemi lehtë ta përcaktojmë në faktin se pjesa më
e madhe nga lëndët të cilët janë të vëzhguara janë veë në proces e sipër, kështu
që vëzhguesit nuk kanë qenë në mundësi ti ndjakin këto të dhëna.Bazuar në
konstatim personal të këtij fakti, parashtrohet konstatim i arsyeshëm se në
lidhje me këtë çështje kemi të dhëna vetëm për nëntë lëndë.
Meriton interes e dhëna se në një rast, gjykimi ka filluar pas afatit të
periudhës më të gjatë se tre muaj, por jo më i gjatë se gjashtë muaj nga
parashtrimi i aktakuzës.. Mundë të konstatojmë se sigurisht ka qenë e
parashtruar edhe ankesë ndaj aktakuzës, që ndoshta ka rezultuar në zvarritjen
e fillimit të gjykimit, për shkak të marrjes sëveprimeve plotsuese në kuptim të
nenit 261, paragrafi 2 nga LPP, në kuadër të plotësimit dhe zbatimit të hetimit,
ose thjeshtë të punohet për gabim të caktuar në të dhëna nga pyetsorët, sepse
bëhet fjalë vetëm për një rast. Në të kundërtën do të paraqesë shkelje të
dispozitave të LPP.
Si do që të jetë, të dhënat tjera, gjegjësisht fillimi i gjykimit në periudhe
prej një deri në tre muaj, hyn në afatin ligjor me përcaktimn e provave kryesore
pas dorëzimit të akuzës, gjegjësisht edhe nëse nuk është parashtruar ankesë në
aktakuzë , që në dëshirë të së vërtetës zbatohet në raste të rralla, por caktimi i
gjykimit hyn në afatin e nenit 269, paragrafi 2 nga LPP.
Në kuadër të ankesës së aktakuzës,, si mjet i fuqishëm i mbrojtësit
(avokatit) dhe personit të akuzuar për mbrojtje kundër akuzave të pabaza dhe
jo të drejta, edhe një herë, për fat të keq, vërteton praktikë të keqe të zbatimit
të rrallë të kësaj pajisjeje procesuese për mbrojtje dhe garancë për të drejtat e
personit të akuzuar në një fazë të hershme nga procesi penal6, që do të thotë
para vetë fillimit të , më shpesh, pjesa më e kërkuar e procesit penal – gjykimi.

6

Shiko: G. Buzharovska, B. Misoski dhe B. Atanasovska, Hulumtim komparativ në kontrollë të aktakuzës
në të drejtën komparative, RMLPK,nr. 2-3, 2008, fq. 209 dhe të ngjajshme.
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Është e parashtruar ankesë ndaj aktakuzës

Ose e njejta e parashtruar në numra, tregon se ankesa e aktakuzës ka
qenë e parashtruar në gjithsej 40% nga lëndët e vëzhguara. Edhe një herë në
këtë rast kemi numët të madh të të dhënave të panjohura, gjegjësisht për rreth
46% nga lëndët e vëzhguara. Duke ndjekur këto të dhëna, më së paku dy çështje
meritojnë analizë më të thellë.
Çështja e parë është në faktin se të gjitha ankesat e parashtruara të
aktakuzave janë refuzuar si të pabaza, kurse çështja e dytë është në lidhje me
numrin e madh të të dhënave të panjohura. Përgjigjja e pytjes së parë mundet
të rrjedhë në dy drejtime. Drejtimi i parë do të ishte se bëhet fjalë për vërtetë
ankesa të pabaza, gjegjësisht se prokuroria publike dhe gjykatësi hetues,
vërtetë mirë e kanë kryer detyrën, pra nga ajo edhe personi i akuzuar nuk ka në
çka të ankohet në kuadër të akuzave të parashtruara në aktakuzë. Nëse ky
supozim është i saktë, atëherë, në masë të madhe duket se koncepti i ri i LPP,
të cilat parashifen një sërë të mekanizmave procesuese për përshpejtimin e
procesit penal, para se gjithash me hyrjen e institutit për pranimin dhe
marrëveshje të fajit, sepse në kushte të kësi lloje të aktakuzave të forta,
personit të akuzuar edhe nuk i mbetet shumë hapsirë për manovrim në
rrjedhën e provave në lidhje me fajësinë të tij. Pra në atë drejtim duket e
arsyeshme optimizmi për ringjalljen e këtyre proceseve instrumentale për
përshpejtimin e procedurës penale, me shkurtimin e provave, sepse në këto
raste personit të akuzuar do ti mbetet vetëm të zgjidhë me prokurorin publik
në lidhje me llojin dhe peshën e sanksionit. Pikërisht përmes kësaj proçedure ai
person edhe do të fitojë edhe zvogëlim të dënimit të caktuar ose sanksion
tjetër.
Drejtimi i dytë do të ishte sigurish ajo e papranueshmja, e cila do ti
shqyrtojë anët negative të mospranimit direkt të argumenteve të mbrojtjes në
lidhje me ndryshim eventual të akuzës. Nëse ajo do të tregojë mungesë të
17
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ndjenjës së mjaftueshme dhe trimërinë e gjyqit për ndalimin e procesit gjyqësor
në fazën e ankesës së aktakuzës, në rastet kur egzistojnë fakte të cilat shkojnë
në supozimin e pafajsisë së personit të akuzuar.Ose mungesa e dëshirës për
kthim të procedurës në fazë për plotësim të hetimit, në kushte të zbatimit jo të
plotë ose mos egzistimit të dëshmive mjaft të forta dhe solide në favor të
prokurorisë.
Ky aktiviteti gjyqit ndoshta mundet të gjendet në dëshirën e tij për
pastrim të plotë të këtyre hezitimeve eventuale në rrjedhën e provave
kontadiktore, ku ai ka mjaftueshëm mekanizma procesuese për ti konrolluar
këto, në mënyrë të pavarur të gjitha këto pretendime të mbrojtjes, dhe jo
punën ta transferojë te paditësi i autorizuar dhe të gjykatësit hetues në fazën e
kontrollës së akuzës. Mirpo ky lloj, kushtimisht thënë, pavendosshmëri e gjyqit
në këto raste mundet të japë rezulate në punë të saj plotësuese, gjegjësisht
harxhime edhe ashtu të resurseve të kufizuara gjyqësore përmes udhëheqjes
së provave të vazhdueshme dhe rraskapitëse, që harxhim, rezultat i cili tani më
edhe gjyqit i është i njohur, por ai e ka realizuar gjykimin vetëm që ta kontrollojë
dilemën e imponuar në ankesë të aktakuzës nga ana e mbrojtëit ose personit
të akuzuar.
Prandaj, mendojmë se qëllimi i egzistimit të fazës së kontrollit të akuzës
është, dhe duhet të kuptohet, si mundësi e gjyqit për kursim të resurseve të saj
dhe për një gati përfundim të proçedure penale, pa shkelur nërespektimin e të
drejtave të personit të akuzuar përmes këtyre sjelljeve nga ana e gjyqit dhe
paditësit të autorizuar. Nga këto arsye mendojmë se është e arsyeshme që gjyqi
në të ardhmen të ketë vëmendje më të madhe në ankesën e aktakuzës, kurse
personi i akuzuar ose mbrojtësi do duhet të njohë këto të mira të mundshme
nga parashtrimi i ankesës së aktakuzëas dhe më shpesh në praktikë ta
parashtrojnë, si dhe jo të dekurajojnë nga këto të dhëna statistikore, ku asnjë
nga ankesat e parashtruara nuk ka qenë i pranuar nga ana e gjyqit.
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5. MASA PËR SIGURIMIN E PREZENCËS SË TË DYSHUARVE GJEGJËSISHT
PERSONAVE TË AKUZUAR
5.1. Zbatimi i masës baraburgim – vërejtje të përgjithshme
Veçanërisht moment interesant nga procedura penale në aspekt të
mbrojtjes dhe siguruesit të të drejtave njerëzore, si fitimin e vlerësimit “i drejtë”
për procedurën penale në masë të madhe fitohet duke e ndjekur zbatimin e
masave për sigurimin e prezencës së të dyshuarit, gjegjësisht personit të
akuzuar. Arsyeja për këtë paraqitet në natyrën e këtyre masave, ku në vete janë
kontradiktore. Kontradiktorja te këto masa paraqitet në faktin se me ato
shkelet e drejta e lirisë të lëvizurit, me qëllim që të mbrohet e drejta e gjykimit
fer përmes realizimit të të drejtës kontradiktor, gjykimit të drejtpërdrejtë ose
publik. Për atë shkak, vendimi i gjyqit e cila nga masat e parapara ligjore do ta
zbatonte në rastin konkret, gjegjësisht në çfarë shkalle do ta kufizojë lirinë e
lëvizjes të personit i cili është i mbrojtur me supozim të pafajsisë si princip
kushtetues, paraqet dhe vlerë në drejtësinë e përgjithshme të proçsit penal.
Perceptimet e deritanishme të publikut se para Njësisë për të ndjekur
penalisht autorët e veprave penale nga sfera e krimit të organizuar dhe
korrupsionit, procesohen lëndë në të cilat shumë shpesh paraqitet masa më e
rreptë e sigurisë për prezencë – paraburgimi, vërtetohen edhe përmes të
dhënave nga vëzhguesit e Koalicionit “Të gjithë për gjykim të drejtë”.
Nga lëndët e analizuara, masa më e rreptë për siguri të prezencës ka
qenë e aplikuar gjer më 85%. Treguar në numra, do të dalë se paraburgimi si
masë për sigurinë e prezencës ka qenë i aplikuar për 374 nga gjithsej 438 të
akuzuar në lëndët penale 37 të vëzhguara.

15%

E shqiptuar
Nuk është e shqiptuar
85%

Numri i personave në paraburgim
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Ky numër është vërtet i madh, që flet edhe fakti se përqindja e të gjitha
rasteve tjera të paraburgimit në Gjyqin themelor Shkup është më se më i vogël.7
Viti
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Gjithsej raste
2140
2026
1528
1620
2158
2294
2368
6396
4311
4283
4427
3930

Raste paraburgimi
123
140
191
137
162
170
111
200
166
198
171
352

Numër i rasteve të paraburgimit

Kuptohet se gjat marrjes së kësaj deklarate, para vetes e kemi faktin se
Kolaicioni nuk I ndjek të gjitha lëndët të cilat udhëhiqen në njësinë special dhe
se bëhet fjalë vetëm për një numër të limituar lëndësh.
Por, konstatimin e mbështesim në faktin se para njësisë, në vit
udhëhiqen rreth 80 lëndë 8, prandaj në atë drejtim paraburgimi të ketë qenë i
pranishëm dhe vetëm në lëndët të cilat kanë qenë të vëzhguara na ana e
Kolaicionit, përsëri bëhet fjalë për më shumë se gjysma nga numri i
përgjithshëm i të dyshuarve ose të personave të akuzuar dhe numër i lëndëve
që është më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të lëndëve. Gjithashtu,
Koalicioni i analizon lëndët të cilat karakterizohen me numër më të madh të
personave të akuzuar.
A është masa e paraburgimit është vërtetë masë e nevojshme për
sigurinë e prezencës ose jo të personave kundër të cilëve ndiqen këto
procedura, kryesisht në publik mbrohet me argumentin se bëhet fjalë për
veçanërisht formë të rëndë të krimit që është në kopetenca të kësaj Njësie, si
dhe për faktin se më së shpeshti bëhet fjalë për vepra të rënda penale të kryera
7

Nga një studim i mëparshëm duket se para Gjyqit themelor Shkup 1, në vit ka rreth 10% deri 15% të
rasteve të paraburgimit. Shiko: B. Misoski, Garanca si masë për sigurinë e prezencës së të akuzuarit gjat
proçeurës penale, Disertacioni i doktoraturës në Fakultetin Juridik “Justinian i Parë” në Shkup, viti 2013
., fq. 350 etj.
8 E dhënë e fituar mga analiza e numrit të lëndëve në Regjistrin i cili mbahet nga kjo njësi në GJTH Shkup
1. Në vitin 2010 në punë kanë qenë 80 lëndë ku 52 kanë qenë paraburgimi.
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nga ana e grupeve kriminale mirë të organizuara, si dhe për kriminel të cilët
janë të pamëshirshëm, sistematik dhe paraprakisht me aktivitet mirë të
menduar penal, dhe shpesh recidivistë.
Kryesisht në faktin e përcaktimit të masave për sigurinë e pranisë, duhet
pasur parasyshë karakteristikat personale të personit kundër të cilit
përcaktohen këto masa, egzistimi i provave të vërteta ose indikatorë të cilët
munden të çojnë ose të udhëzojnë se egziston rreziku për pëotësimin e disa nga
bazat ligjore për përcaktimine masës paraburgim të parapara në nenin 183 nga
LPP.
Sidoqoftë, duke ndjekur praktikën e Gjyqit Europian për liritë dhe të
drejtat e njeriut në Strazbur (më tutje GJELDNJ), si dhe për dispozitat nga LPP,
zbatimi i masës më të rrept për sigurinë e pranisë duhet të jetë rreptësisht e
limituar në praktikë dhe të përdoret me përjashtim nëse prezenca e të
dyshuarve, gjegjësisht personave të akuzuar nuk mundet të sigurohet me masat
tjera më të lehta. Pra ashtu si është teksti i standardizuar edhe në
Rekomandimin R (2006)13 nga Këshilli i Europës9.
Paraburgimi duhet të lidhet jashtëzakonisht me karakteristikat personale
të personit kudër të cilit ndiqet procedurë penale, gjegjësisht, a ka rrezik real
nga arratisja, mundësi reale për ndikim ndaj hetimit ose egziston mundësia që
personi kundër të cilit ndiqet proces penal ta kryej, ta përsërisë ose ta kryejë
veprën me të cilën është kanosur, dhe jo me peshën ose llojin e veprës penale.
Që edhe vetë GJEDNJ ka vendosur në disa aktgjykime, duke thënë se
paraburgimi nuk duhet të jetë i caktuar vetëm për shkak të marrjes parasyshë
për peshën e veprës penale. 10
Prandaj, gjat miratimit të vendimit se cila masë për sigurinë e pranisë do
duhet ta zbatojë, si dhe a duhet të zbatohet masa për sigurinë e pranisë, nuk
mundet qartë të përcaktohet, cilat rrethana që gjyqi e përcakton rrezikun nga
arratija, rreziku nga ndikimi ndaj hetimit ose rreziku nga përsëritja e veprës
penale. Nuk është e qartë se ai dyshim i bazuar është në tiparet personale të
personit kundër kujt ndiqet proces penal, ambienti i tij shoqëror ose lidhjet
familjare dhe ato profesionale.
Arsyet për argumentet e theksuara kundër zbatimit të këtillë të
paraburgimit i përcaktojmë duke marrë parasyshë karakteristikat personale
dhe ato shoqërore të personave të akuzuar, si dhe lloji i veprës penale. Në
9

Shiko: Rekomandim (2006) 13 nga Këshilli i Europës.
Shiko: Wemhoff v. Germany, i disponueshëm në:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57595
10
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rastet kur paraburgimi përcaktohet për autorë të dyshuar për vepër penale
biznesi, më e përshtatshme do të ishte që këtij personi ti jetë shqiptura masë
tjetër për prani sigurie.Parasyshë e kemi garancën, e cila është direkt e drejtuar
në kufizimin e diponimit me mjetet financiare të personit kundër të cilit ndiqet
procesurë penale, pra me këtë masë i akuzuari do të ishte i motivuar që në
mënyrë aktive të marrë pjesë dhe të paraqitet në procesin para gjyqit.
Arsyet për përparësinë e paraburgimit me ato të masave tjera,
shpeshherë sqarohen dhe me faktin se gjyqi jo çdoherë disponon me të dhëna
të mjaftueshme për rrethanat personale dhe ato familjare të personit kundër
kujt përcaktohet paraburgimi, që në fazat e mëhershme të procesit penal. Për
shkak të asaj, prezente janë rastet kur vendimi i parë me të cilën përcaktohet
paraburgimi është preventiva, me qëllim të sigurimit të prezencës së personit
derisa organet hetuese nuk i marrin të dhënat e nevojshme për personin dhe
rrethin e tij personal, ku permes kësaj do ti vlerësojnë rreziqet që do paraqiten
në disa prej bazat për përvaktimin e masës paraburgim.
Në aspekt të mundësive personale dhe ato familjare, personave kundër
të cilëve udhëhiqet proces penal dhe vëzhguesëve tanë, gjithashtu nuk kanë
vërejtur numër të madh të të dhënave. Nga ajo, duke ndjekur grafikonet e
pjesës së parë të kësaj analize, nuk mundemi të marrim pasqyrë të plotë a
bëhet fjalë për të akuzuar të cilët kanë pasur mjundësi të forta familjare, a kanë
ndonjë patundshmëri, si dhe të dhëna lidhur me aktivitetin e tyre kriminal më
të hershëm. E ngjajshme është edhe me të dhlnat lidhur me gjendjen e tyre
mentale ose varësi smundjesh.
Për tejkalimin e këtyre mundësive që jo gjithherë gjyqi i ka në disponim
të gjitha të dhënat lidhur me personin kundër kujt udhëhiqet proces penal,
mendojmë se e nevojshme është të fillohet me krijimin e shërbimeve të
veçanta, ssipas mostrave të shërbimeve për „pretrial services“, të njohura në
sistemin anglosaksone11. Detyra e këtij shërbimi do të ishte ti prezantojë të
gjitha të dhlna të lartëpërmendura për personin në gjyq, dhe me atë ti japë një
prognozë të caktuar në lidhje me rrezikun e plotësimit bazike për përcaktimin
e paraburgimit.12
Mundësi plotësuese për grumbullimin e të dhënave nga ana e gjyqit
është edhe lidhshmëria e bazave të të dhënave të sistemeve kompjuterike të
cilët udhëhiqen në gjyqe ( për të dhënat e evidencës penale), në MPB (për të
11

Për rolin e këtyre enteve në SHBA shif: R. A. Wilson, Unified Pretrial Services Project, Final Evaluation
Report, 1978, E zbatuar në kornizë të Ministrisë së drjetësisë, e disponueshme në https://www.ncjrs.gov/
12 Shiko: А. Hucklesby, Bail Support Schemes for Adults, The Policy Press, 2011, fq. 20 etj.
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dhëna eventuale të mëhershme për aktivitete kriminele), të dhëna nga Regjistri
qëndror, të dhëna nga katastri dhe byroja kreditore (në lidhje me gjendjen e tij
financiare), si dhe të dhëna nga libri i amzës për evidencë. Përmes tyre gjyqi do
të kishte të dhënat e plota për personin kundër të cilit udhëhiqet proces penal,
dhe me atë të mundet të krijojë një profil të plotë dhe të besueshëm, që do të
lehtësojë edhe zhgjidhjen e mases më të përshtashme për gjykim.
5.2. Arsyet sipas të cilës është shqiptuar paraburgim
Për sa i përket numrit të arsyeshëm ku është përcaktuar paraburgimi,
gjegjësisht pse kemi më shumë arsye në lidhje me numrin e lëndëve të
vëzhguara, argumenti është i qartë dhe i thjeshtë. Gjegjësisht janë të vëzhguara
37 lëndë, ku janë të akuzuar 437 persona, kurse paraburgim u është shqiptuar
85% personave në më shumë se një arsye. Me atë fitohet numri prej 56 arsyesh
ku është shqiptuar masa paraburgim, kundrejt numrit prej 37 lëndëve.
Në vazhdim do të ndalemi edhe në shpeshtësinë e bazave sipas të cilës
është shqiptuar masa e paraburgimit. Më të shpeshta janë rreziqet nga arratia
dhe frika se egziston mundësia e përseritjes së vepres penale si bazë për
përcaktimin e paraburgimit, kundrejt frikës se do të shkatërrohen gjurmët dhe
do të ndikohet në mënyrë tjetër në hetim.
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arratia
do ti shkatërrojë përsërisë veprën
gjurmët

JO

368а Ndikim i joligjshëm
ndaj dëshmitarëve

Shqiptimi I masës paraburgim në bazë të veprës penale

Kjo do të thotë duke e marrë parasyshë përqindjen e madhe të zbatimit
të masave të veçanta hetuese me të cilat sigurohen provat e autorëve të
veprave penale të cilët kanë qenë lëndë e observacionit të vëzhguesëve të
Koalicionit, është më se e qartë pse masa paraburgim më rrallë është aplikuar
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për shkak të rrezikut nga ndikimi ndaj hetimeve, duke marrë parasyshë në atë
se numri më i madh i provave në këto raste veç kanë qenë të siguruara
Mbijetimi i masës paraburgim, nga ana tjetër vetëm në bazë të rrezikut
nga arratija dhe frika e mbarimit ose përsëritjes së veprës penale, në pajtim me
praktikën e GJEDNJ, hynë në bazat të cilat janëlëndë e ndryshimit më frekuent
të kushteve.Me vetë atë, këto rrethana duhet më shpesh të rishqyrtohen.13
Mbijetimi i masës paraburgim, nga ana tjetër vetëm në bazë të rrezikut nga
arratija dhe frika e mbarimit ose përsëritjes së veprës penale, në pajtim me
praktikën e GJEDNJ, hynë në bazat të cilat janëlëndë e ndryshimit më frekuent
të kushteve.Me vetë atë, këto rrethana duhet më shpesh të rishqyrtohen. Pra ,
frika se ka mundësi se vepra penale mundet të përsëritet, keqpërdorimi i
pozitës zyrtare dhe autorizimit nga neni 353 i LPM, që është detektuar si rreziku
më i shpeshtë gjat përcaktimit të paraburgimit në 14 vendime, humb në
aktualitet në kushte të vendosjes së ndonjë sankcioni disciplinorë nga ana e
punëdhënësit në kohën e mungesës nga puna e personit kundër kujt udhëhiqet
procedurë penale, si dhe, shembull, suspendimi nga datyra e punës për shkak
të udhëheqjes së procesit penal për punë të pandërgjegjshme ose keqpërdorim
të pozitës zyrtare, dhe ndonjëherë edhe ndërprerje të marrëdhies së punës.
Në lidhje me numrin e madh të masave të mëdha të shqiptuara
paraburgim, pra në bazë të kësaj mundë të konstatojmë se gjyqi në kohën e
procesit penal nuk do ti presë organet disciplinore, po njëkohësisht do të thotë
se gjyqi beson se personat e dyshuar ende kanë pasur ndikime të caktuara në
ventet e punës që me atë do ta pengojë hetimin. Është e mundshme të bëhet
fjalë edhe për praktikë të padëshirueshme e gjyqit që ai vetë sjell garanca
plotësuese për vete se personi kundër të cilit udhëhiqet proces penal, nuk ka
në kohën e njejtë të kryejë vepër tjetër penale. Në këtë mënyrë, gjyqi në
mënyrë indirekte e nxit ndalesën për kryerjen e detyrës ose funkcionit, sepse
derisa vazhdon procesi penal, me përcaktimin e masës paraburgim, personi
kundër të cilit udhëhiqet proces penal nuk mundet në mënyrë aktive ta
mundësojë të kryej të drejtën e punës.
Të gjitha këto diskutime do të ishin të pavlefshme ose paraburgimi do të
ishte i arsyeshëm në kushte kur gjyqi në aktvendimet e tija e thekson fakte të
mjaftueshme dhe adekuate si dhe argumente në favor të vendimeve të saja 14.
Për fat të keq, nga natyra e vëzhgimit të bërë nga ana e vëzhguesëve të cilët
13

Shiko: Neumeister v. Austria e disponueshme në:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57544
14 Shiko kritikat në rastin Vasillkovski dhe të tjerët kundër Maqedonisë, e disponueshme në:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-101358#{"itemid":["001-101358"]}
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realizojnë vetëm vëzhgim të jashtëm, por pa analizë të përmbajtjes së akteve
formale të gjyqit, nuk jemi në mundësi ti komentojmë argumentet e gjyqit në
aspekt të thelbit të vendimeve të saja, por mundë të shpresojmë se para vetes
i ka pasur faktet adekuate dhe prova gjat sjelljes së vendimit.
Në arsyeshmërinë e nevojës për rivlerësimin e kohës më të shpeshtë të
meritave të masës, veçanërisht është e rëndësishme gjat shqiptimit të rrezikut
thelbësor nga arratija, që mund të ketë natyrë të dykuptimtë.Në rastin e fazës
së më të zhvilluar të procesit penal, kur pesonit të akuzuar mundet ti jetë
përcaktimi i dënimit, ky rrezik mundet të shqiptohet si rrethanë simultane në
favor për arrati. Rast tjetër do të ishte në kushte të paraburgimit afatgjatë, kur
personi i akuzuar nuk e ka në interes arratinë sepse dënimi eventual të cilën
mundë ta marrë do të ishte përafërsisht në kornizë të kohës së kaluar në
paraburgim.
5.3. Afati i paraburgimit
Duke i analizuar të dhënat nga vëzhguesit për afatin e masës paraburgim,
e fituam tabelën në vijim:
Lëndë

Ditë

../12
../09
../10
../10
../11
../11
../12
Mesatare
Nuk ka të dhëna
Nuk ka të dhënë
Gjithsej

52
60
147
180
210
420
450
217
7
19
26

Afati i paraburgimit në ditë

Vëzhguesit nuk kanë qenë në mundësi gjithmonë të përcaktojnë nëse
dhe sa ka qenë kohëzgjatja e masës paraburgim. Nga kjo, duke marrë parasyshë
faktin se vëzhguesit kanë të dhëna për kohëzgjatjen e paraburgimit në vetëm
një të tretën të lëndëve, nuk mundemi me siguri që përfundimet ti zgjërijmë në
krah të popullatës së plotë hetuese. Prandaj, vetëm shkurt mundë të
konstatojmë se paraburgimi mesatarisht ka zgjatur 217 ditë, që nuk është
shumë. Prandaj, nga lëndët e analizuara nuk mundemi ta dimë sa ka zgjatur
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paraburgimi në rastet konkrete, sepse pjesë e lëndëve nuk janë të përfunduar,
si dhe këto të dhëna janë vetëm për paraburgimin në kohën e gjykimit ose
paraqesin përmbledhje të përbashkët nga paraburgimi në kohën e hetimit dhe
paraburgimit në kohën e gjykimit.Nëse bëhet fjalë vetëm në kohën e gjykimit,
atëherë sëhtë për shqetësim, në parim, dy lëndë ku paraburgimi ka zgjatur më
shumë se një vit. Por duke e pasur parasyshë ndërlikueshmërinë e krimit e cila
duhet të zbardhet në kohën e gjykimit, nuk duhet të vimë në konstatim se bëhet
fjalë edhe për zvarritje të procesit dhe gjykimit në afat të paarsyeshëm.
Mbi të gjitha, duke pasur parasyshë vërejtjet për ndryshimet e
rrethanave në rrjedhën e kohës për shkak të cilës masa paraburgim ka qenë e
shqiptuar, në rastet konkrete mendojmë se gjyqi duhet të jetë më se i
vëmendshëm gjat vlerësimit të vendimit të saj për përcaktimin e paraburgimit,
si dhe në mënyrë më serioze ta marrë parasyshë mundësinë për ndërrim të
aktvendimit për paraburgim me zbatimin e ndonjë nga masat më të lehta për
të siguruar prezencën.
5.4. Zbatimi i masave tjera për të siguruar prezencën
Veçanërisht çështje interesantë në aspekt të masave për siguri të
prezencës është edhe zbatimi i shpeshtë i masave tjera të parapara me LPP.
Gjegjësisht, në këtë rast vëzhguesit e “Koalicioni të gjithë për gjykim fer” kanë
grumbulluar të dhënë për zbatimine masave tjera për siguri të prezencës në
173 aktvendime. Në këtë rast nuk është e shkëputur mundësia për një person
ti jenë shqiptuar edhe më shumë masa për siguri të prezencës. Megjithatë,
duke marrë parasyshë numrin e përgjithshëm të masave, mundemi me shumë
siguri të konstatojmë se zbatohen në masë shumë më të vogël nga masa
paraburgim.
90

Jo

80

Po, premtim

70

Po, lajmërim te personi zyrtar

60

Po, ndalesë për braktisje të
vendbanimit
Po, sekuestrimi i lejes për qarkullim

50
40
30

Po, garancë

20

Po, sekuestrim i patent shoferit

10
0

Po, arrest shtëpiak
1

Janë të rregulluara masat të cilat sigurojnë praninë e të akuzuarit?
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Gjat analizës së zbatimit të masave për siguri të prezencës, në shikim të
parë është e qartë se masa të shpeshta përveç paraburgimit janë arresti
shtëpiak dhe sekuestrim i dokumentave, kurse masat tjera si paraqitja te
personi zyrtar, garanca dhe ndalesa për largim nga vendbanimi, zbatohet me
përjashtime. Arsyet e kësaj praktike mundet të jenë të shumta. E para, zbatimi
i rrallë e garancës që shpeshherë varet nga kufizimi ligjor i saj vetëm për shkak
të arratisjes. Ky lloj i rregullores ligjore për garancë në masë të madhe e bën të
pazbatueshme, edhe pse duke pasur parasyshë strukturën e veprave penale
për të cilat udhëhiqet proces penal, mbi të gjitha për krimet fitimprurëse, duket
se garanca do të paraqesë mjet adekuat për siguri të prezencës. Prandaj,
mendojmë se gjyqi gjat marrjes së vendimeve për paraburgim duhet të jetë
restriktiv gjat përcaktimit të bazave sipas të cilës e përcaktojnë paraburgimin,
dhe me vetë atë, gjegjësisht me rishikimin kohor të bazave, mundet të pritet se
mundet më shpesh ta zavendësojë paraburgimin me garancë.
Më shumë shpresë për zbatim të shpeshtë me garancë jep LPP i ri i vitit
2010, sipas të cilit dukshëm rritt në sferën e zbatimit të garancës si zavendësim
i paraburgimit në rastet kur ai është i përcaktuar di dhe për shkak të rrezikut
nga arratia, ashtu edhe nga rreziku se personi do ta përsësrisë, mbarojë ose do
ta kryejë veprën për të cilën është kanosur (neni 150 nga LPP i ri i vitit 2010.).
Ose duke marrë parasyshë të dhënat nga vëzhguesit sipas LPP të ri, mundet
masa paraburgim të jetë e zavendësuar me garancë në numër më të madh të
rasteve të vëzhguara.
Në rritjen e masës garancë do të ishte edhe pranimi i propozimit për
përmirësimin e gjendjes me informim të gjyqit në lidhje me gjendjen personale
dhe financiare të dyshuarit ose personit të akuzuar, përmes mënyrave të
lartëpërmendura
Në raste t më të shumta, gjyqi ka qenë i siguruar vetëm me rivokimin e
pasaportës (në 60 rastet) ose me patent shoferin (në 16) si garancë e
mjaftueshme se personi rregullisht do të paraqitet para gjyqit dhe se nuk do të
arratiset. Kjo është interesante sepse paraqet lehtësim drastik ose ngarkim të
pozitës së personit kundër të cilit udhëhiqet proces penal nga zbatimi i masave
paraburgim deri te zbatimi i këtyre dy masave. Habitëse është praktika se gjat
parandalimit për arrati, garanca nuk është prezente si masë kaluese, dhe në
vend të saj gjyqi menjëherë është përcaktuar për zbatimin e masës për
paraburgim. Sipas përvojave komparative, revokimi i pasaportës dhe patent
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shoferit paraqesin vetëm mjete për përforcimin e sigurisë të gjyqit në zbatimin
e masës garancë.15
Në atë drejtim mundë të diskutohet edhe në mos zbatimin e masave për
kujdes – detyrë përparaqitje të përkohshme në personin zyrtat të përcaktuar
ose te organi shtetërorë dhe ndalesa për braktisje të vendbanimit. Këto masa
në SHBA dhe në Angli, shpesh kombinohen me masën vëzhgim
elektronik.Përmes këtyre masave, pikërisht merren masa të gjitha rethanat ku
edeh mundet të përcaktohet paraburgim, dhe me vetë atë edhe zmadhohet
përgjegjësia e personit kundër të cilit udhëhiqet proces penal, në urdhërat e
gjyqit, si dhe zmadhohet e drejta e procesit penal dhe respektimit të të drejtës
së lirisë të këtij personi. Në atë drejtim duhet të mendojë edhe ligjvënësit tanë,
që edhe në LPP të riun të vitit 2010 do ta përpunojë mundësinë për zbatim më
frekuent edhe të vëzhgimit elektronik, si një nga masat më efikase të njohura
në të drejtën komparative.16
Për dallim nga këto masa, aktualitet fiton masa arrest shtëpiak, e cila
është zbatuar edhe atë në 58 raste. Kjo praktikë sipas mendimit tonë nuk është
për tu përdshëndetur, sepse shpesh herë kjo masë në praktikë është e
keqpërdorur nga ana e personave të akuzuar. Arsyet janë në faktin se idea në
arrestin shtëpiak rrin në favorizimin e mundësive shëndetësoore specifike të
personit kundër të cilit udhëhiqet procesi, gjegjësisht nëse është sëmundje e
rëndë, i vjetër ose person i thyeshëm ose shtatzëne, që nuk është në gjendje,
për shkak të gjendjes shëndetësore ti qëndrojë kushteve të paraburgimit.
Keqpërdorimi është në faktin se në LPP, ligjvënësi ka bërë lëshim në
sjelljen e këtyre thekseve në zbatimin e masës arrest shtëpiak ashtu që në thelb
të kësaj mase duhet të gjindet përmes analogjisë me masën arrest shtëpiak e
paraparë në LPM. Në vend të saj gjat zbatimit të kësaj mase në praktikë si
zavendësim i paraburgimit, shpeshherë jepen argumente të pa baza, të cilat jo
edhe shpesh edhe nuk e kanë parasyshë shëndetin e personit kundër të cilit
udhëhiqet proces penal.
Ky lloj i lojës së sistemit për të drejtë penale, do duhet të hiqet sa më
shpejt, në atë mënyrë që edhe në LPP e sotëm do të vendosen dispozita sipas
terkut të dispozitës nga LPP (neni 163, paragrafi 2), me të cilën do të rregullohet
arresti shtëpiak, që me këtë masë do ta marri formën e vërtetë dhe kuptimin
15

Shiko: A. Hucklesby, Police Bail and the Use of Conditions, Criminology and Criminal Justice, 2001, Vol.
1, fq. 451 etj.
16 Shiko: M. Nellis, The Electronic Monitoring of Offenders in England and Wales, Recent Developments
and Future Prospects, British Journal of Criminology, Vol. 31, No. 2, 1991, fq. 167 etj.
28

Monitorim të çështjeve nga sfera e krimit të organizuar dhe korrupsionit

në përgjithësi. Kjo veçanërisht duke i marrë parasyshë dipozitat e zbatimit të
LPP i ri të vitit 2010, ku edhe pse parshihet që tëzbatohet nga muaji dhjetor të
këtij viti, gjithsesi, dispozitat e LPP të tanishëm, do të vazhdojë të zbatohet në
proceset në vijim me një periudhë kohore.
Argument plotësues për frekuencën e zbatimit të arrestit shtëpiak është
edhe fakti se bëhet fjalë për masë ku llogaritja e kohëzgjatjes realizohet me
analogji të llogaritjes së kohëzgjatjes së paraburgimit dhe është më i kapshëm
te personat e akuzuar dhe mbrojtësit e tyre, kundrejt masave tjera për siguri të
prezencës.
6. GJYKIMI
6.1. E drejta për gjykim të drejtë
Është e qartë përshtypja nga gjykimet e vëzhguara se të akuzuarit në
parim kanë pasur të drejtë në gjykimin e parë dhe publik para një gjykate të
paanshme, në procedurë kontadiktore mundet ti ngadalsojë akuzat kundër atij
dhe të propozojë si dhe të marrëprova në interes të tij.. Megjithatë ky lloj i
vlerësimit themelor, nuk do të thotë se vëzhguesit dhe mediat si dhe organizatat
joqeveritare dhe ekspertët të cilët i ndjekin gjykimet, nuk kanë vërejtje serioze
në lidhje me sigurimin e disa elementeve kyqe të një gjykimi të drejtë dhe fer.
Ashtu, e drejta e të akuzuarit të jetë i dëgjuar, që të jetë i informuar për veprën
për të cilën ngarkohet dhe të mundet të propozojë dëshmitarë të tij dhe tju
parashtrojë pyetje dëshmitarëve të anës së kundërt, të seancës publike dhe
koordinuese të gjyqit, si dhe të ketë të drejtën e mbrojtësit gjat gjithë rrjedhës
së procedurës, si të drejta kyçe të të akuzuarit janë realizuar me probleme të
caktuara.
6.2. Kohëzgjatja e procedurës
Kohëzgjatja e proceseve është një problem i kahmoçëm dhe i njohur i
procedurës penale vendore. Ashtu, sipas të dhënave të Entit shtetëror
statistikorë për vitin 2012 për kogëzgjatjen e procesit që nga paraqitja deri te
vendimarrja në rastet e autorit të njohur, nga gjithsej 15 480 paraqitje procesi
ka zgjatur:deri në 1 muaj – në 4492 raste; nga 1 deri në 2 muaj – 1872 raste;
nga 2 deri në 4 muaj – 2203; nga 4 deri në 6 muaj – 1330; nga 6 deri në 1 vit –
1313 raste, dhe mbi një vit – 3270 raste. Nga ky aspekt, pamja është pothuaj se
e njejtë nga viti në vit, me atë që numri çdo vit është më i madh për disa
përqindje. Te veprat kundër detyrës zyrtare, kohëzgjatja është diç më e gjatë
për shkak të ndërlikueshmërisë të rasteve dhe numri i autorëve të cilëve u
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gjykohet.Ashtu, sipas te dhënave për vitin e kaluar nga burimet e njejta, procesi
te keto vepra penale ka zgjatur: deri në 1 muaj – në 143 raste; nga 1 deri në 2
muaj – 104 raste; nga 2 deri në 4 muaj – 111 raste; nga 4 deri në 6 muaj – 84;
nga 6 muaj deri në 1 vit – 158 raste; mbi 1 vit – 205 raste.17
Fakti që proceset penale zgjasin shumë, reflekton negativisht në
efikasitetin e sistemit e të drejtës penale në përgjithësi, por dëme të veçanta
duron edhe i akuzuari, veçanërisht nëse është në paraburgim, ashtu si shpesh
ka qenë rasti me lëndët e vëzhguara.
Te rastet e vëzhguara duhet patur parasyshë, ndërlikueshmëria e
lëndëve – bëhet fjalë për pjesë të madhe të një volumi të gjërë dhe kompleks
lëndësh, që nënkupton se është e nevojshme që ti përkushtohet më shumë
kohë. Volumi dhe kompleksi te këto lëndë shqyrtohet çështja si në aspekt faktik
ashtu edhe në aspekt juridik.
6.3. Shtyrje e senacës gjyqësore

Numër i seancave të shtyra

47%
53%

Numri i seancave të mbajtura

Numri i seancave gjyqësore të shtyra

Nga të dhënat qartë duket se numri i gjykimeve të shtyra, dukshëm
kontribuon në shtyrjen e procesit. Fakti se gati gjysma e seancave gjyqësore të
paralajmëruara, janë shtyrë, është vërtetë alarmuese dhe flet për organizim të
keq dhe jo profesional nga ana e pjemarrësve në proces. Duhet pranuar se më
e keqja është se gati të gjith në një farë mënyre u mësuan në këtë lloj të punës,
pra njerëzve (kyçur edhe mediat) u duket normale gjykimet të rrjedhin në
mënyrë etapore dhe me shtyrje të shpeshta. Disa nga ekspertët, arsyen për
këtë e shohin në vetë modelin e procesit ku provat ende grumbullohen edhe
gjat procesit gjyqsorë. Kundër këtyre, tek ne praktikë, shumica e shteteve
perëndimore, mendojnë se shpejtësia e procedurës është një nga parimet më
17

Burim: Enti shtetëror për statistikë, Autorë të veprave penale në 2012, Shkup, 2013.
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kryesore të vet procesit, ku flasin për parime të qëndrueshme, kurse gjykimet
fillimisht në mënyrë solide përgatiten dhe pastaj udhëhiqen në kontinuitet,
nëse është e nevojshme edhe disa ditë njëra pas tjetrës.
Mungesa e prokurorit publik

14%

Mungesa e të akuzuarit

21%

34%

Mungesa e mbrojtësit
Mungesa e të dëmtuarit

5%

Mungesa e dëshmitarëve

3%

Thirrje e dëshmitarëve të rinj

18%
3%

Grumbullim të provave materiale
Arsye nga ana e gjyqit

2%

Arsye për shtyrje të seancës gjyqësore

Si arsye për shtyrje të procesit, shpesh paraqiten faktorë objektiv – kur
në shtyrje të procesit ka ardhur për shkak të vështërsive në gjetjen dhe
parashtrimin e provave, kohëzgjatja e ekspertizës etj., por shumë shpesh edhe
nga faktorët subjektiv – kur procesi shtyet me faj të pjesmarrësve në proces.
Siç shifet nga të dhënat e grumbulluara, nga pjesmarrësit në proces, i akuzuari
jo shpesh ka dorëzuar ankesa dhe parashtrime dhe ato pa qenë me të vërtetë
të bazuara, ka fshehur fate të caktuara me domethënie thelbësore për zgjatjen
e rastit konkret, mbrojtësi ka kërkuar shtyrje për shkak të preokupimit ose të
ngjajshme. Gjykatësit e anketuar dje prokurorët publik vërtetojnë se i akuzuari
shpesh herë me qëllim e pengon hetimin dhe e zvarrit procesin penal në
mënyra të ndryshme.
Sjellja e autoriteteve shtetërore (gjyqi, prokuroria publike dhe policia)
në shumicën e rasteve mundet të vlerësohet si ekspeditive, duke pasur
parasyshë se kanë treguar marrëdhënie aktive në zgjidhjen e veprës penale, kur
e patjetërsueshme ka qenë grumbullimi i njënumri të madh të provave etj., por
janë të vrejtura edhe raste për shtyrje të panevojshme po thuaj në të gjitha
fazat dhe stade të procesit. Ashtu, numri i seancave gjyqesore të shtyra të cilët
në lëdnët e vëzhguara është si pasojë e mungesës së prokurorit publik (14%)
ose gjyqit (21%) është thjeshtë i papranueshëm.
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8%
15%

Pushim

0%

Përgatitja e aktakuzës
77%

Përgatitja e mbrojtjes
Grumbullim provash

Arsye për ndërprerje të gjykimit

Vëzhguesit kanë regjistruar egzistimin e rrethanave të shumta dhe të
ndryshme, që do të thotë nevoja për ndërprerje të gjykimit (ndërprerja e saj
për periudhë të shkurtër kohore jo më të gjatë se 30 ditë). Në mes rrethanave
të cilat kanë sjellë deri te ndërprerja e gjykimit numërojnë: pushim i shkurtërt
në kohën e kërkimeve (77%), përgatitja e akuzës (8%) ose mbrojtjes (15%), dhe
vetëm tejet nevoja për të siguruar prova të reja dhe rrethana tjera të parapara
me ligjin.
6.4. Prova
Nga tabela shihet se edhe në gjykimet e vëzhguara në periudhën e
raportuese si dhe më parë, janë të përdorura me shpesh të ashtuquajtura prova
personale nga të akuzuarit (23), dëshmitarëët (41) dhe ekspertët (41). Mundet
të konstatojmë se në këto raste më shumë se në gjykimet tjera përdoret
ekspertizë, që është edhe e kuptueshme duke marrë parasyshë natyrën e
veprave dhe ndërlikueshmëria e tyre.
3%

Deklarata e të akuzuarit
14%

3%

25%

Deklarata e të dëmtuarit
Deklarata e dëshmitarëve
Provat materiale

25%
15%

Provat me shkrim - dokumente
Raport dhe mendim nga ekspertë
Prova tjera

15%

Cilat prova janë nxjerrë?
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Ekspertizat në pjesë më të madhe janë në iniciativë të prokurorisë dhe
gjyqit, dhe më rralë të mbrojtësit.Sipas mendimit të disa avokatëve të cilët kanë
marrë pjesë si mbrojtës në proces, gjyqi u jep më shumë rëndësi këtyre
ekspertizave dhe nuk është mjaftueshëm kritik kur i shqyrton të njejtat. Te
pjesmarrësit në procese, vërehet mendim i ndryshëm për atë se a mundet gjyqi
lirshëm ti vlerësojë rezultatet dhe veçanërisht mendimet e ekspertëve, duke
marrë parasyshë se nuk ka njohuri profesionale të sferës, prandaj edhe ka qenë
përcaktuar ekspertiza.
Nga ana tjetër, ankohen edhe në atë se gjyqi është skeptik ndaj
ekspertizave të propozuara nag ana e mbrojtjes, pra nga vet ajo del pyetja e
sigurimit të mundësive të njejta për mbrojtje ose të ashtuquajtura “ armë të
barabarta”. Rekomandohet në të ardhmen që në këtë çështje ti përkushtohet
më shumë vëmendje, veçanërisht në zbardhjen e aktgjykimit Stojmenov kundër
Republikës së Maqedonisë, si dhe në aspekt të të rejave të LPP me të cilat hynë
mundësitë e kyçjes së ekspertëve të ashtuquajturës këshilltarë teknik.
Vërejtje e rëndësishme në aspekt të deklaratave të dhëna nga ana e e
të akuzuarve dhe të dëshmitarëëve është se gjyqi në aktgjykimet më së shumti
i ka besuar deklaratave të dhëna në hetim, sesa atyre të dhëna në debatin
kontradiktor në gjykim. Pra mospërputhja e e deklaratave të të akuzuarit, me
të drejtë i shpjegon me ndryshimin e deklaratës për shkak të ikjes së
përgjejgësisë penale etj., kurse te dëshmitarët se janë të dhëna në një rrjedhë
të caktuar kohore, nën presion, me dëshirë për tju ndihmuar të akuzuarit etj.
Në këtë çështje gjithsesi duhet ti përkushtohet më shumë vëmendje në të
ardhmen, duke pasur parasyshë se kontadiktat dhe ajo direkte janë shumë të
rëndësishme për një gjykim të drejtë dhe ligjore. Përveç kësaj, LPP i ri lejon që
deklaratat zë dhëna nga dëshmitarët në procesin hetimor, të shfrytëzohen
vetëm për zbulim gjat pyetjeve dhe jo si provë, por për dallim nga ajo e
deritashme, lejon që deklaratat e të dyshuarit të dhëna para policisë në prani
të prokurorit publik, të mundet të përdoren si provë në proces.
Në disa lëndë të vëzhguara, u tregua se praktika gjyqsore e vendit nuk
ka qëndrim të qartë ndaj çështjes kontaverse, ndoshta nga heshtja e të
akuzuarit mundet të dalin përfundime ose konkludime negative. Shumica e
aktorëve në proces mendojnë se gjyqi heshtjen e merr parasyshë, por nuk e
shfaq në mënyrë eksplicite në arsyeshmërinë e aktgjykimeve. Në lëndët e
vëzhguara haset edhe në të ashtuquajturat “ dëshmitarëë në dëgjim”, që për
ngjarjen kanë dëgjuar nga ndonjë tjetër. Duket se praktika gjyqsore e vendit
nuk ka të zhvilluar praksë gjegjësisht garanca adekuate për kësi lloji të dëshmive
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të dyshimta, të cilat do ta forcojnë kontadiktën dhe përshpejtimin e seancës
kryesore.
11%
PO
JO
89%

Mbrojtja e dëshmitarëve

43%

PO
JO

57%

Kanë i akuzuari dhe mbrojtësi i tij mundësi që përmes gjykatës ti parashtrojnë pyetje
dëshmitarit i cili është nën kujdes

Mbrojtja e dëshmitarëve mbetet të jetë çështje e kontraversit,, si mes
atyre eksperëve juridik ashtu edhe të publikut më të gjërë.Më i fortë është edhe
përshtypja se në disa raste ky institut, ngjajshëm edhe në masat e veçanta
hetuese, përdoret më shumë për dënim më të lehtë sesa për shkak të mbrojtjes
së nevojshme të dëshmitarëve të rrezikuar ose viktimave. Mënyra se si
shqyrtohen dëshmitarët, nuk siguron garancë të mjaftueshme për testim dhe
mohim të besueshmërisë së dëshmitarit i cili jo vetëm mbetet anonim, por
edhe mbrojtja nuk mundet ta hetojë në mënyrë që siguron mundësi adekuate
dhe të mjaftueshme për mohim të besueshmërisë. Shkyçja e publikut në këto
raste zbatohet sipas rregullit, edhe pse ajo nuk është e paraparë me LPP.18
Mbi të gjitha, shërbimet policore dhe personat tjerë të cilët kanë marrë
pjesë gjat zbatimit të masave të veçanta hetuese, mbrohen në të njejtën
mënyrë si dhe dëshmitarëët tjerë të rrezikuar, që nuk është në pajtim me
praktikën e Gjyqit europian për të drejtat e njeriut i cili kërkon që këto persona
18 Gjat

paraqitjes së dëshmive, të marra me përdorimin e masave të veçanta, publiku me të drejtë shkyqet
pa asnjeë lloj arsyeje të veçantë nga ana e gjyqit,për të cilin egzistojnë vërejtje serioze nga organizatat
joqeveritare dhe OSCE.
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të paraqiten në gjykim, ku do të mundet të pyeten nën nofkë, por gjithsesi do
të dëshmojnë derjpërsëdrejti. Duhet të analizohet edhe dispozita e LPP e cila
ndalon që i akuzuari të dënohet vetëm në baza të të dyshmuarit të dëshmitarit
të mbrojtur. Jurispodenca e Gjyqit në Strazbur, e ndalon këtë jo vetëm të jetë i
vetëm por nuk guxon të jetë provë kyçe për dënim, sepse prova tjera pothuaj
gjithmonë egzistojnë, por ato pa dëshminë e dëshmitarëit të mbrojtur nuk do
të ishin të mjaftueshme për dënueshmëri.
6.5. Publiku
Vëzhguesit dhe ekspertët tregojnë në përdorimin e masave të veçanta
hetuese dhe mbrojtja e dëshmitarëve, pa mos llogaritur për interesat e të
akuzuarit dhe besimin e qytetarëve në gjyqe dhe në sistemin e të drejtës penale
në përgjithësi. Ashtu, masat e veçanta hetuese në definicion llogariten si
informata të klasifikuara, për shkak se publiku shkyqet nga gjykimi gjat
paraqitjes së këtyre provave, edhe pse ajo nuk është e paraparë në Ligjin për
procedurë penale. Me të vërtetë, publiku mundet të shkyqet për shkak të
ruajtjes së sekretit shtetëror ose zyrtar, por sipas Ligjit për informata të
klasifikuara , klasifikim i llojit si sekret shtetëror ose ndonjë nga shkallët tjera të
klasifikimit është e paraparë vetëm për shkak të interesave shtetërore për siguri
etj., dhe jo për çdo masë të veçantë hetuese. Ligji për ndjekjen e komunikimeve,
parasheh klasifikim të të dhënave të grumbulluara me ndihmën e masave por
edhe deklasifikimi i tyre në rrjedhën e procedurës, që të njejtat jo vetëm që
dalin dë disponueshme në publik por duhet edhe të testohen në lidhje me
besueshmërinë në një procedurë kontadiktore. Në të vërtetë, të dhënat për
personat të cilët i kanë zbatuar masat duhet të ruhen si sekrete, por jo edhe
provat të dala nga ato.
Shkyqja e publikut te çdo rast ku është përdorur masa e veçantë
hetuese, për dhkak të mbrojtjes së informatave të klasifikuara, pamundëson
kontrollin e publikut, që është parim kushtetues i garantuar edhe me të drejtën
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Në disa raste ku publiku ishte i përjashtuar nga gjykimi në kohën kur
shqyrtohen prova kyqe të marra me masa të veçanta hetuese, edhe pse ligji nuk
e parasheh përjashtim të publikut për shkak të paraqitjes së provave të fituara
me këto masa. Me këtë lloj të sjelljes, gjyqi e privon publikun nga qasja e
provave ku bazohet akuza. Përjashtimi i publikut pa mbështetje adekuate
legale, kur shqyrtohen provat kyçe për një lëndë, paraqet shkelje procedurale
të një rasti dhe shkelje të të drejtës për së gjykim të drejtë dhe të hapur në një
gjykatë të paanshme.
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6.6. Mbrojtësi
Parimisht, i akuzuari ka të drejtë e paevokueshme të mbrojtësit në
procesin policor dhe atij gjyqësor. Mbrojtësi ka të drejtë të marrë pjesë në
pyetjet e të akuzuarit dhe të ndërmarrë të gjitha veprimet të cilat mundet ti
marrë i akuzuari. Ai ka të drejtë të marrë pjesë në veprimet procedurale, të ketë
qasje në të dhëna, të parashtrojë ankesë kundër aktit gjykues, të mbledhë të
dhëna për mbrojtje, të kontrubuojë mjete juridike.
Në praktikë të akuzuarit rrallë herë shfrytëzojnë mbrojtës në procesin
policos se në atë gjyqësor. Gjegjësisht, pavarshisht garancave ligjore për mesim
të të akuzuarve, të dhënat e Komitetit për mbrojtje nga torturat dhe të Avokatit
të popullit i vërtetojnë konstatimet e avokatëve se policia përdor metoda
problematike të “bindjes”, të akuzuarit mos shfrytëzojnë të drejtën e mbrojtësit
në kohën e pytjeve në polici.19 Gjithashtu, kundrejt ligjit i cili kërkon të akuzuarit
para pytjes në polici të kenë të drejtën për konsultë me mbrojtës, që sipas
ekspertëve nënkupton kushte të besueshmërisë gjegjësisht komunikimi i tyre
të realizohet vetë, kjo gje nuk ju lejohet.
Personat të cilët angazhojnë mbrojtës, privatisht kanë të drejtë në
mbrojtës nga thirrja e parë në polici ose organ tjetër shtetëror, për dallim nga
rastet ku mbrojtës mund të marrin përmes detyrës zyrtare, në rastet për
mbrojtje të detyrueshme dhe mbrojtje të të varfërve, ku avokat/mbrojtës
mundet të marrin në faza të ndryshme procedurale të procesit, në varësi nga
pesha e veprës për të cilën janë të akuzuar, ndërlikueshmëria e rastit ose
gjendja e tyre personale gjegjësisht mundësi vetë të mbrohen. Sipas të dhënave
nga lëndët e vëzhguara, numër i madh i rasteve ku të akuzuarit kanë pasur
mbrojtës në procedurë. Kjo veçanërisht nëse merret parasyshë se bëhet fjalë
për raste komplekse ku nevoja nga shfrytëzimi i shërbimeve mbrojtëse është
më e madhe. Është interesant një e dhënë se në një rast vëzhguesit kanë
konstatuar se personi i akuzuar nuk ka pasur mbrojtës. Gjegjësisht në këtë rast
bëhet fjalë për mos mbajtjes së senacës gjyqësore, ashtu që edhe vëzhguesit
nuk kanë mundur të parashohin se i akuzuari ka ose nuk ka mbrojtës.

19 Sipas raporteve të

publikuara të Komitetit për preventivë nga tortura e Këshillit të Europës vetëm 5 nga
6% të të dyshuarve kanë pasur mbrojtës në stacionin policor. Shiko raportet e Komitetit në web faqen
http://www.cpt.coe.int/documents/mkd/2012-04-inf-eng.pdf Raportet e Avokatit të popullit për vizitat
në stacionet policore në funksion të mekanizmit preventiv nacional për mbrojtje nga tortura janë të
publikuara në web faqen e Avokatit të popullit të Republikës së Maqedonisë
http://ombudsman.mk/ombudsman/upload/NPM-dokumenti/2013/NPM%20Godisen%20izvestaj
%202012_FINAL_PDF.pdf
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A ka mbrojtës
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37
A ka mbrojtës

Shqetësojnë edhe rrethanat se në praktikën gjyqsore të vendit,
shërbimet të ashtuquajturës mbrojtës me dytërë zyrtare jo gjithmonë
përcaktohen sipas procedurës së qartë dhe transparente, e cila lë hapsirë për
një lloj të korruptimit të avokatëve nga ana e gjyqit i cili i ka përcaktuar si
mbrojtës në rastet kur ligji përcakton mbrojtje të detyrueshme. Gjegjësisht, në
praktikë policia dhe gjyqet kanë lista joformale të avokatëve të cilët rregulisht
ose shpeshherë i kontaktojnë dhe i përcaktojnë në rastet kur vetë personi nuk
ka mbrojtës ose nuk ka mundësi të hyjë në kontakt me të. Kjo lloj lidhshmërie
mes avokatëve dhe gjyqit sipas mendimit të gjykatësve dhe avokatëve të
anketuar, vjen deri te ajo se avokatët më pak ti zbusin këto aktgjykime. Detyrat
e ligjit për gjyqin të kujdeset pët kualitetin dhe angazhimin e mbrojtësve në
këto raste nuk është funksionale për shkak se karakteri i procesit sfidon një lloj
ndeshje interesash te gjykatësiti e cili e udhëheq me procesin. Arsye tjetër për
kualitetin e dobët të shërbimeve të avokatëve me detyrë zyrtare, sipas
avokatëve të anketuar, është në pagesat modeste – dy deri në tre mijë denarë
në një seancë të mbajtur. Pagesa modeste vetëm për “harxhimet e nevojshme”
(ashtu si është në mënyrë eksplicite e theksuar në LPP), në atë mënyrë i
demotivon avokatët të angazhohen në çasjen hetuese në mbrojtje, dhe më
shumë si zbukurim në gjyq dhe kusht për gjykim sesa një ndihmë e vërtetë e të
akuzuarit.
Vërejtje serioze ka edhe me faktin se në procedurat para gjyqeve
vendore, me vitet të tëra nuk regjistrohet realizimi i ashtuquajturës “ e drejta e
varfërve” nga neni i LPP. Gjegjësisht, në praktikë aspak nuk hasen raste të
përcaktimit të avokatit si mbrojtës përmes detyrës zyrtare me kërkesë të të
akuzuarit me arsye të varfërisë, jasht nga rastet e mbrojtjes së detyruar (neni.67
i LPP). Nga ana tjetër, në rastet e ashtuquajturës mbrojtje e detyruar, të
akuzuarit rrallë e shfrytëzojnë mundësinë që të lirohen nga detyrimi i pagesës
të harxhimeve për mbrojtësin në bazë të varfërisë.
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6.7. Përkthyes
Përdorimi i gjuhës në proces (pavarsisht nga fakti a e njohin gjuhën
maqedone), tani garantohet për personat të cilët flasin gjuhën zyrtare të
ndryshme nga ai i gjuhës maqedone. Gjyqi këtyre personave u siguron përkthim
gojor në atë që ata ose të tjerët do ta shprehin edhe në dokumentat edhe në
tjetër provëmateriale e shkruar. Gjyqi përveç kësaj, siguron material të shkruar
i cili është me rëndësi për procedurën ose është i rëndësishëm për mbrojtjen
që të bëhet përkthim me shkrim. Pjesmarrësit tjerë në proces kanë të drejtë në
ndihmë papagesë të përkthyesit vetëm nëse nuk e kupton ose nuk e flet gjuhën
të cilënudhëhiqet procesi. Ajo e cila neve na intereson, më shumë se në pajtim
me standardet europiane tani në mënyrë eksplicite kërkohet përkthim edhe i
akuzës dhe të aktakuzës për të gjithë ata të cilët nuk e kuptojnë mjaftueshëm
gjuhën në të cilën udhëhiqet procedura.
Gjyqet kanë të punsusar një numër të caktuar të personave të cilët e
njohin gjuhën shqipe, i cili më shpesh përdoret në proceset policore dhe atë
gjyqësore. Numri i tyre nuk është i njohur, duke marrë parasyshë që përveç në
gjyqet më të mëdha, me numër më të madh të lëndëve dhe në qytetet ku më
shpesh flitet gjuha shqipe, të njejtit janë të punësuar në vende tjera pune, dhe
përkthejnë sipas nevojës si pjesë e detyrave të punës.20
6.8. Gjykim në mungesë
Të akuzuarit mundet ti gjykohet edhe në mungesë vetëm nëse është në
arrati ose ndryshe nuk u është i disponueshëm organeve shtetërore, por
egzistojnë veçanërisht arsye të rëndësishme që ti gjykohet edhe pse është i
papranishëm (neni 292, paragrafi (3) LPP). Gjykimi në mungesë është e
padëshirueshme nga aspekti i të drejtës që të merret pjesë në gjykim si element
kyq i të drejtës për gjykim të drejtë, por lejohet nga asryeja që shtyrja e gjykimit
ndonjëherë mundë të sjellë deri te humbja e provave, vjetërsia për mundësinë
e ndjekjes e të ngjajshme.
Megjithatë, numri i gjykimeve në mungesë tregon se ky institut
shërbehet më shpesh sesa që e sugjeron ligji – me përjashtim edhe nëse për të
njejtin egzistojnë arsye veçanërisht të rëndësishme dhe të arsyeshme.
20

Sipas të dhënave të Këshillit gjyqësor buxhetor të Republikës së Maqedonisë, edhe pse përkthysëve të
punësuar, sipas nevojës, në nivel të të gjithë vendit, në vit me honorar angazhohen përkthyes në rreth
500 lëndë, që u paguhet honorar ngjajshëm si edhe mbrojtësve nëpërmjet detyrimit zyrtar, përafërsisht
nga 50 euro në lëndë. Kjo shumë nuk i përfshin të gjitha harxhimet për përkthim dhe interpretim, por
është në lidhje me angazhimin honorar të përkthyesëve, me të drejtë nga lista e përkthyesëve gjyqësor.
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Shqetëson fakti se gjyqi rralë herë arsyeton ose sqaron se pse ka gjetur se është
me rëndësi që të akuzuarit ti gjykohet në mungesë ose në paprani të tij. Si arsye
të rëndësishme për gjykim në numgesë, pjesmarrësit në procedurë i
parashtrojnë rëndësinë e veprës, interesat e të dëmtuarit, interesit publik dhe
arsye tjera morale. Gjithsesi, sipas praktikës, më të rëndësishme janë arsyet
praktike si vjetërsia e ndjekjes, mundësia për zbatimin e disa sankcionave edhe
në mungesë, si për shembull, gjoba, sekuestrimi i patundshmërisë, kompensimi
i të dëmtuarit etj. Ndodh edhe ajo që dënimet për të dynuarit në mungesë të
jenë më të mëdha për shkak të presionit që peroni të paraqitet dhe të kërkojë
gjykim të ri, si dhe mos të vjetërsohet lehtë realizimi i dënimit.

28%
PO
72%

JO

A gjykohet në mungesë

Si arsye kryesore për shkak të së cilës të ajuzuarit i gjykohet në mungesë,
theksohet edhe mungesa e të akuzuarit (53).21 Rast më i shpeshtë i mungesës
është arratia e personit të akuzuar (36). Këtë në praktikë e vërteton policia,
kurse gjyqi vetëm e konstaton, pa kontrolluar se policia ka bërë të gjitha të
mundshmet që të vërtetojë se personi vërtetë nuk është i disponueshëm për
organet shtetërore.
40
30
20
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0
I padisponueshëm

Është në arrati

Cilat janë shkaqet

21

Në tabelë dhe pyetlsorët, arratia dhe mungesa janël ta paraqitura si plotësisht rrethana të pavarura, që
është gabim, sepse rastet e arratisë, bëhet fjalë vetëm për një lloj të mungesës. Ashtu numri i të
munguarve nuk është 36 por 53 persona.
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Në pajtim me nenin 66, paragrafi (4) i LPP, të akuzuarit të cilit i gjykohet
në mungesë (neni 292), duhet të ketë mbrojtës në momentin e sjelljes së
aktvendimit për gjykim në mungesë. Disa nga gjykatësit dhe avokatët e
anketuar, pranojnë se në këto raste, prania e mbrojtësit është shumë pasive
dhe jo shpesh në praktikë paraqet keqpërdorim të kësaj garance.
7. NUMËR I LËNDËVE TË MBARUARA DHE PERIUDHA E PUBLIKIMIT TË
AKTGJYKIMIT
7.1. Të dhëna për lëndë të kryera
Në pajtim me të dhënat për lëndë të mbaruara, nga gjithsej 37 lëndë,
15 janë mbaruar (41%), kurse 22 lëndë (59%) janë në zhvillim e sipër. Në 15
lëndët të cilat janë të mbaruara janë dynuar 204 persona, kurse për një person
është tërhequr akuza (shih Grafikoni nr.17 dhe Grafikoni nr.28).
25

22

20
15
15

Përcaktuara

10

Në rrjedha

5
0
1
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7.2. Publikimi i aktgjykimit
Në lidhje me analizën e të dhënave për atë se kur është publikuar
aktgjykimi, në 6 lëndë (40%), aktgjykimi është publikuar menjëherë, në 3 lëndë
(20%) është publikuar në afat prej 3 ditësh, në 6 lëndë (40%) është publikuar
në afat prej më shumë se 3 ditëve.
Mundë të konkludojmë se gjyqi ka qenë i saktë në lidhje me publikimin
e aktgjykimit.
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Kur është i publikuar aktvendimi

8. ANALIZË E POLITIKËS PENALE
Në lidhje me politikën penale për 15 lëndët e vëzhguara të cilat janë me
aktgjykime para GJTHSH1 Shkup ku janë të dënuar 204 persona, kurse 1 person
është i liruar nga akuza, 181 personave u është shqiptuar dënimi efektiv me
burg, kurse 23 personave u është shqiptuar liri me kusht.
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Lloji I dënimit

Nga gjithsej të shqiptuara 181 dënime me burg, 57% (102) janë me
shumë mbi 3 vjet, 39% (70) nga gjithsej të shqiptuara dënime me burg janë në
shumë prej 1-3 vjet, kurse 4% (8) janë në shumë deri në 1 vjet (shih Tabela dhe
Grafikon nr. 32). Kjo edhe një herë e vërteton peshën e këtij lloji të
kriminalitetit, dhe rreptësia e gjyqit gjat shqiptimit të dënimeve për këto vepra
penale, ku gjyqi gjat përcaktimit të dënimeve të autorëve të këtij lloji të
kriminalitetit e ka pasur parasyshë përgjegjësinë penale të autorit, pesha e
veprës dhe qëllimet e dënimit (realizimin e të drejtës, preventivë speciale dhe
gjenerale).
57%

deri në 1 vjet
nga 1 deri në 3 vjet
mbi 3 vjet

39%

4%

Numër efektiv i shqiptuar i dënimeve me burg

Për veprat penale të cilat janë lëndë e kësaj analize (neni.247 –
Mashtrim, neni.353 – Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizimit, neni 273
– larje parash dhe përfitime tjera me vepër penale, neni 279 – evasion fiskal,
neni 357 – marrje rushfet, neni 394 – shoqata kriminele, neni 378 – falsifikim
pasaporte, neni 368a – ndikim joligjor ndaj dëshmitarëve), pavarsisht se bëhet
fjalë për formë thelbësore e veprës ose formë e klasifikuar, në LPM janë të
përshkruara relativisht dënime të mëdha. Për shumicën e veprave penale të
analizuara, për formën thelbësore janë të përshkruara gjoba ose dënim me
burg prej më së paku 6 muaj deri në 3 gjegjësisht 5 vjet, format e klasifikuara
janë dënime me burg të përcaktuara prej më së paku 3, 4 ose 5 vjet, që do të
thotë se masa e dënimit mundet të lëvizë edhe deri te ligji i përgjithshëm
maksimal, gjegjësisht 15 vjet burg.
Nga analiza e të dhënave mundemi të konkludojmë se gjyqi ka qenë i
rrept gjat shqiptimit dhe përcaktimit të dënimeve, ashtu që, si e theksuam edhe
më lart në tekst, më së shpeshti ka shqiptuar dënim me burg në masë prej mbi
3 vjetëve. Dhe, më shpesh ka shqiptuar dënim me burg në masë prej 3 vjet e 8
muaj, 3 vjet e 11 muaj, si dhe dënime me burg në masë prej 4 vjetëve.
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Vazhdojnë dënimet me burg efektive në masë prej 5 vjetëve, 3 vjet dhe 8 muaj,
3 vjet e 7 muaj, 2 vjet e 6 muaj etj. Dënimi me burg më i madh që është
shqiptuar një personi është 6 vjet e 6 muaj.Për analizë më të gjërë gjithsesi
mungojnë të dhëna pët atë se me cilin qëndrim për veprat penale konkrete janë
të dënuar personat, që të mundet të nxirren konkludime më të qëndrueshme
për politikën penale të gjyqit ndaj veprave penale që janë lëndë e analizës. Për
shkak të mungesës së këtyre të dhënave, nuk mundemi të nxjerrim konkludime
se pse gjyqi ka shqiptuar dënime me burg mbi 6 vjet e 6 muaj, gjegjësisht dënim
me burg në masë deri më 15 vjet. Por, mbetet konkludimi se politika penale e
gjyqit ndaj veprave penale që janë lëndë e analizës është më se e rreptë.
Nga gjithsej 204 persona të dënuar, 23 persona u është shqiptuar dënim
me burg të kushtëzuar. 13 personave (57%) u është shqiptuar dënim me burg
të kushtëzuar në masë prej 12 deri në 24 muaj, kurse 10 personave (43%) u
është shqiptuar dënim me burg të kushtëzuar prej 6 deri më 12 muaj. Në asnjë
nga personat nuk i është shqiptuar dënim me burg të kushtëzuar në masë deri
më 6 muaj, që edhe një herë e vërteton qëndrimin e peshës dhe seriozitit të
këtij lloji të kriminalitetit dhe vendosshmërisë të gjyqtarëve që të luftojnë me
të njejtin me shqiptim të masave të mëdha dënimesh krahasuar me politikën
penale në Republikën e Maqedonisë në përgjithësi.
Shqyrtim i numrit dhe masës së dënimeve të shqiptuara me burg të
kushtëzuar, janë të paraqitura në Tabelën nr.20. Numri më i madh i shqiptuar i
dënimeve me burg të kushtëzuar janë me masë prej 14 muaj, katër janë në
masë prej 12 muaj, me nga tre janë në masë prej 10 dhe 11 muaj, me nga dy
janë prej 18 dhe 24 muaj dhe me nga një nga masa e shqiptuar dënim me burg
të kushtëzuar janë prej 15 dhe 19 muaj.
Nëse merret parasyshë se në Reçubëikën e Maqedonisë më shumë se
40% nga sankcionet e shqiptuara janë dënime me burg të kushtëzuar, mund të
konkludojmë se në pajtim me peshën e veprave penale, lëndë e analizës së këtij
studimi, në numër të vogël të personave (11%) u është shqiptuar masa dënim
me burg të kushtëzuar. Në lidhje me numrin e shqiptuar të dënimeve me burg
të kushtëzuar, dominojnë ato me masë prej 3 muaj, pastaj ato me 3-6 muaj,
dhe 6 muaj deri në 1 vit. Dënimet me burg të kushtëzuar në sasi prej 1 viti
shqiptohen dukshëm më pak. Ky nuk është rast në veprat penale që janë lëndë
e analizës ku dominojnë ato me sasi 12-24 muaj dhe prej 6 deri 12 muaj. Edhe
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një konkludim se politika penale gjyqësore në lidhje me këto vepra penale është
kryesisht e rreptë.22
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Dënim me burg i kushtëzuar

Në lidhje me kohën e kontrollit që gjyqi e ka përcaktuar te masat e
shqiptuara dënime me burg të kushtëzuar, 16 personave gjyqi ka përcaktuar se
dënimi nuk do të realizohet nëse në periudhë prej dhy deri në më së shumti 5
vjet nuk kryejnë vepër tjetër penale. Saktësisht, 9 personave u ka përcaktuar
kohë të kontrollit prej 2,5 vjet, 3 personave u ka përcaktuar kohë për kontrollë
prej 3 vjetëve, 3 personave – 4 vjet, kurse 1 personi i ka përcaktuar kontrollë
prej 5 vjetëve. Më ttutje, gjyqi 7 personave u ka përcaktuar kontrollë në afat
prej 1 deri 2 vjet, më saktësisht të gjith 7 personave u ka përcaktuar kohë për
kontrollë prej 2 vjetëve. Përsëri, duke filluar nga pesha e këtij lloji të
kriminalitetit, gjyqi në një numër më të madh të rasteve (70%), është
përcaktuar për kohë më të gjatë të kontrollit gjat shqiptimit të dynimit me burg
të kushtëzuar, mbi 24 muaj, kurse në 30% të rasteve ka përcaktuar kohë për
kontrollë në afat prej 12-24 muaj.

30%
nga 12 deri në 24 muaj
70%

mbi 24 muaj

Koha e kontrollit që gjyqi e ka caktuar për të shqiptuarat dënime me burg të kushtëzuara

22

Shiko: A. Gruevska-Drakulevski, Politika penale e gjyqeve në Republikën e Maqedonisë në periudhën
2007-2011, në: Shqyrtimi maqedonas për të drejtën penale dhe kriminologjisë, Nr.1-2, 2011/2012.ж
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Prej 204 personave të dënuar, gjyqi 97 personave u ka shqiptuar edhe
gjoba si dënim më i vogël bashkë me dënimin me burg. Pastaj, 85 persona
(87,6%) u ka shqiptuar gjobë në vlerë prej 1.226.000 denarë, 7 personave
(7,2%) u ka shqiptuar gjobë në vlerë prej 100.000 denarë, dhe në nga një person
u ka shqiptuar gjobë në vlerë prej 5.000, 70.000, 80.000, 120.000 dhe 4.904.000
denarë.
Në lidhje me politikën penale gjyqësore për sasinë e masave të
shqiptuara gjobë si dënim më i vogël në Republikën e Maqedonisë në
përgjithësi, në rastet më të shumta, mesatarisht 43% janë shqiptuar gjoba në
vëerë prej 10.001 deri më 30.000 denarë. Pastaj, mesatarisht në 39% janë
shqiptuar gjoba në vlerë mbi 30.000 denarë, në 17% janë shqiptuar gjoba në
vlerë prej 5.001-10.000 denarë, dhe vetëm në 1% janë shqiptuar gjoba në
velerë deri më 5.000 denarë.23
Mundet të konstatohet se për veprat penale të cilat janë lëndë për
analizë të këtij studimi, gjyqi ka shqiptuar relativisht shuma të larta të gjobave
si dynime të vogla që është edhe e pritshme në pajtim me natyrën e këtyre
veprave penale.
Dënime

Shuma
5.000 den.

1

70.000 den.

1

80.000 den.

1

100.000 den.

7

120.000 den.

1

1.226.000 den.

85

4.904.000 den.

1

Gjithsej

97

Numri dhe shuma e gjobave të shqiptuara

Gjyqi ka shqiptuar vetëm dy masa të veçanta juridiko penale, konfiskim
të pronës edhe atë në një rast ka shqiptuar në vlerë aq sa është bërë dëmi,
kurse në një rast e ka konfiskuar gjithë pronën. Në pajtim me të dhënat e marra,
në 3 aktgjykime, gjyqi ka shqiptuar konfiskim në kundërvlerë (shih Tabela nr.23
dhe Tabela nr.24). Në asnjë rast gjyqi nuk ka shqiptuar konfiskim më të
gjërë.Nuk ka të dhëna a kanë qenë të shqiptuara sekuestrim i mjeteve si msasë
e veçantë juridiko penale. Në lidhje me natyrën e veprave penale të cilat janë
lëndë e kësaj analize, mundet të konkludohet se gjyqi ka shqiptuar shumë pak
23 Për këtë shif më shumë: А. Gruevska – Drakulevski,Politika penale në gjyqet e Republikës së Maqedonisë

në periudhë 2007-2011, në: Rishqyrtim maqedonas për të drejtën penale dhe kriminalistikës,Nr.1-2,
2011/2012.
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masa të veçanta juridiko penale, konfiskim të pronës dhe pasurisë. Për
aktvendimet tjera, vëzhguesit nuk knë pasur të dhëna për zbatimin e këtyre
masave.

Konfiskim I pronës
Po, në vlerë sa është e I bërë edhe dëmi

1

Po, gjithë prona

1

Total

2

Numër i shqiptuar i masave juridiko penale, konfiskim i pronës dhe shfrytëzimit të saj.
Me aktvendimin ku shpallet për fajtor, gjyqi ka vendosur për
konfiskim të shfrytëzimit të pronës
PO

3

JO

4

Total

7

Numër i shqiptuar i masave juridiko penale, konfiskim i pronës dhe shfrytëzimit të saj.

Nga dënimet tjera anësore, gjyqi ka shqiptuar vetëm 8 dynime, ndalesë
për ushtrim të profesionit, veprimtari ose detyrës, që mendojmë se në pajtim
me natyrën e këtyre veprave penale është shumë i vogël. Pastaj, 9 personave
gjyqi u ka shqiptuar dënimin dëbim nga vendi të huajit edhe atë në kohëzgjatje
prej 10 vjetëve.
8.1. Përmbledhje në lidhje me politikën penale
Rekomandimet e Këshillit të Europës në lidhje me konzistencën e
ndëshkimit 24 aludon që ndyshkimet institucionale të merren parasyshë si
sankcion i fundit dhe të shqiptohen vetëm në raste të kryera veprave penale të
rënda (pjesa V pika 5 (a)). Rekomandohet zbatimi i sankcioneve
jashtinstitucionale dhe masa për llogari të zbatimit restriktiv të dynimit me burg
të veprave penale të veçanta (pika 5 (c)). Nëse personi nuk i respekton dhe i
përmbahet zbatimit të sankcionit të shqiptuar jashtinstitucional ose msaë, në

24

Recommendation No. R (92) 17 of the Committee of Ministers to Member States Concerning
Consistency in Sentencing.
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atë rast personi mundet të shiet në burg, por vetëm nëse janë të përdorura të
gjitha sankcionet dhe masat jashtinstitucionale.25
Në publik jo shpesh theksohet se politika penale e Republikës së
Maqedonisë është e butë, prandaj publiku shpesh herë kërkon që të
rreptësohen dynimet në Ligjin penal, kure autorëve të veprave penale tju
shqiptohen dënime më të rrepta me qëllim të zvogëlohet shkallla e
kriminalitetit, dhe në të njejtën kohë sipas botkuptimit të publikut, dënimet e
rrepta do të jenë të zbatueshme në pajtim me veprat e kryera penale. Por si
rezulatat i një sërë hulumtimesh të realizuara, mundte të konstatojmë se jo
rreptësi e dënimit, por urgjenca e dynimit të shqiptuar dhe dënimi paraprak i
kthejnë personat nga kryerja e veprimeve penale.
Gjithashtu duhet të bindet publiku e cila shpesh herë shprehet se
politika penale në Republikën e Maqedonisë është e butë, se jorreptësia e
dënimit, por urgjenca e shqiptimit të dënimit dhe dynimi i përkohshëm i kthejnë
personat nga kryerja e veprimit penal. Publiku duhet të bindet se duhet të
zvogëlohet shtypja e sistemit të drejtësisë penale. Pastaj, se jashtë sankcioneve
institucionale aspak nuk vihet në pyetje sistemi i drejtësisë penale sepse ato
mbajnë llogari për pozitën e të dëmtuarit, viktimës, kurse i dënuari i
nënshtrohet tretmanit dhe vëzhgimit nga persona të autorizuar dhe profesional
në shoqëri, dhe se pikërisht këto dynimekanë efekt më të madh në drejtim të
zvogëlimit të normave të përsëritjes.26
Llogaritja e dënimit sipas llojit dhe peshës, në masë të madhe varet nga
qëllimi i caktuar të dënimit. Nga qëllimi i dënimit varet rreptësia gjegjësisht
butësia e sistemit juridiko penal më konkretisht. Padyshim sistemet si qëllim
dominant i dynimeve e përshkruajnë preventivën (gjenerale ose speciale) ose
ndëshkim, karakterizohen me rreptësi më të madhe të dënimit, kundrejt
sistemeve të cilët e propagandojnë rehabilitimin, për shembull, si qëllim
kryesorë i dënimit. Por ajo e cila meriton më shumë vëmendje nuk është
rreptësia që do të thotë butësia e politikës së ndëshkimit konkret, por
përshtatshmëria e saj. Nëse politika e ndëshkimit përgjigjet në qëllimet e
caktuara atëherë bëhet fjalë për politikë penale të përshtatshme, reale, dhe e
arsyeshme për shoqërinë.
Nga analiza e të dhlnave për politikë penale gjyqësore për vepra penale
të cilat janë lëndë në këtë analizë (neni 247 – Mashtrim, neni 353 –
25

Shiko: А. Gruevska-Drakulevski, Ndikimi i dënimit me burg ndaj recedivizmit (disertacioni i
doktoraturës), Fakulteti juridik „Justiniani i parë“ në Shkup, 2010.
26Ibid.
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Keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe autorizimit, neni 273 – larje parash dhe të
hyra tjera me vepër penale, neni 279 – evasion fiskal, neni 357 – marrje rushfet,
neni 394 – shoqatë krimi, neni 378 – falsifikim i pasaportës, neni 368a – ndikim
i joligjshëm ndaj dëshmitarëve) mundet të nxirren konkludimet në vijim:
 Në 15 lëndë të cilat janë me aktvendime para GJTHSH1 Shkup, ku janë të
ënuar 204 persona, dhe 1 person është i liruar nga akuza, 118 personave u
është shqiptuar dënim me burg efektiv, 23 personave u është shqiptuar lirim
me kusht.
 Nga gjithsej të shqiptuara 181 dënime me burg efektiv, 57% (102) janë me
vlerë mbi 3 vjet, 39% (70) nga gjithsej të shqiptuara dënime me burg efektiv
janë në vlerë 1-3 vjet, 4% (8) janë në vlerë deri 1 vjet. Kjo e vërteton
seriozitetin e këti loji të kriminalitetit dhe rreptësisë së gjyqit gjat shqiptimit
të dënimeve për këto vepra penale, ku gjyqi gjat përcaktimit të dënimeve të
autorëve të këtij lloji të kriminalitetit e ka pasur parasyshë përgjegjësinë
penale të autorit, peshën e veprës dhe qëllimet e ndëshkimit (realizimin e të
drejtës, preventivë gjenerale dhe speciale).
 Për veprat penale të cilat janë lëndë e kësaj analize, varësisht bëhet fjalë për
formë të përgjithshme të veprës ose për formë të klasifikuar, në LPM, janë
të përshkruara realitivisht dënime të ashpra. Për shumicën e veprave penale
të analizuara, për formën e përgjithshme janë të parapara gjoba ose dënime
me burg prej më së paku 6 muaj deri në 3 vjet gjegjësisht 5 bjet, për format
e klasifikuara janë të parapara dënime me burg në më pak se 3, 4 ose 5 vjet,
që do të thotë shuma e dënimit mundet të lëvizë edhe deri te maksimumi i
përgjithshëm i dënimit gjegjësisht 15 vjet burg.Dënimi më i lartë që i është
shqiptuar një personi është 6 vjet e 6 muaj. Për analizë më të gjërë gjithsesi
mungojnë të dhëna për atë se me cilin qëndrim për veprat penale konkrete
janë dënuar personat, që të mundet të tërhiqen konkludime më të
qëndrueshme për politikën penale të gjyqit ndaj veprave penale që janë
lënëd e analizës. Për shkak të mungesës të këtyre të dhënave, nuk mundemi
të tërqim konkludime se pse gjyqi nuk ka shqiptuar dënime burg mbi 6 vjet
e 6 muaj, gjegjësisht dënime me burg në latrësi prej 15 vjetëve. Por mbetet
konkludimi se politika penale e gjyqit ndaj veprës penale që është lëndë e
analizës është e rreptë.
 Gjithsej 204 persona të dënuar, 23 personave u është shqiptuar dënim me
kusht. Nëse merret parasyshë se në Republikën e Maqedonisë më shumë se
40% nga sankcionet e shqiptuara janë dënime me kusht, mundet të
konkuldojmë se në pajtim me seriozitetin e veprave penale, lëndë e analizës
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të këtij studimi, në numër të vogël të personave (11%) u është shqiptuar
dënimi me kusht.
 Në lidhje me lartësinë e shqiptimit të dënimeve me kusht, në politikën
penale gjyqsore të Republikës së Maqedonisë në përgjithësi, dominojnë ato
me lartësi deri në 3 muaj, pastaj ato me 3-6 muaj, 6 muaj deri në 1 vjet.
Dënimet me kusht në lartësi prej 1 viti shqiptohen dukshëm më pak. Ky nuk
është rast te veprat penale të cilat janë lëndë e kësaj analize ku dominojnë
ato me lartësi prej 12-24 muaj dhe prej 6 deri më 12 muaj. Në asnjë nga
personat nuk i është shqiptuar dënimi me kusht në lartësi prej 6 muaj, që
edhe një herë e vërteton qëndrimin e serozitetit të këtij lloji të kriminalitetit
dhe vendosshmërisë së gjykatësve të luftojnë me të njejtin duke shqiptuar
dënime të mëdha krahasuar me politikën ndëshkuese në Republikën e
maqedonisë në përgjithësi.
 Sa i përket kohës së kontrollit që gjyqi e ka caktuar te dënimet e shqiptuara
me kusht, 16 personave gjyqi ka përcaktuar se dënimi i saktuar nuk do të
zbatohet nëse në periudhë prej 2 deri në 5 vjet, nuk bëjnë tjetër vepër
penale. Më tej, gjyqi 7 personave u ka përcaktuar kohë për kontrollë në
kohëzgjatje prej 1 deri në 2 vjet, më saktësisht të gjithë 7 personave u ka
përcaktuar kohë për kontrollë prej 2 vjet. Përsëri, duke u nisur nga serioziteti
i këtij lloji të kriminalitetit, gjyqi në numër të madh të rasteve (70%) është
përcaktuar për përcaktim të një kohëzgjatjeje të kontrollit gjatë shqiptimit
të dënimit me burg të kushtëzuar, mbi 24 muaj, kurse në 30% të rasteve ka
përcaktuar kohë për kontrollë në kohëzgjatje prej 12-24 muaj.
 Nga gjithsej 204 persona të dënuar, gjyqi 97 personave u ka shqiptuar gjoba
si dënim më i lëhtë bashkë me dënimin me burg. Pastaj, 85 personave
(87,6%) u ka shqiptuar gjobë në vlerë prej 1.226.000 denarë, 7 personave
(7,2%) u ka shqiptuar gjobë në vlerë prej 100.000 denarë, dhe nga një person
u ka shqiptuar gjobë në vlerë prej 5.000, 70.000, 80.000, 120.000 dhe
4.904.000 denarë. Në lidhje me politikën penale gjyqësore, për shumën e
shqiptuar të gjobave si dënim i lehtë në Republikën e Maqedonisë në
përgjithësi, mundet të konstatohet se veprat penale që janë lëndë e analizës
së këtij studimi, gjyqi ka shqiptuar relativisht vlera të mëdha të gjobave si
dënime të lehta që është edhe e pritshme në pajtim me natyrën e këtyre
veprave penale.
 Më tej, gjyqi ka shqiptuar vetëm dy masa të veçanta juridiko penale,
konfiskim të pronës edhe atë në një rast ka shqiptuar në vlerë aq sa është
bërë edhe dëmi, kurse në një rast ka konfiskuar të gjithë pronën. Në bazë të
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natyrës së veprave penale që janë lëndë të kësaj analize, mundet të
konkuldohet se gjyqi ka shqiptuar shumë pak masa të veçanta juridiko
penale konfiskim të pronës dhe vlerës pronësore.
Në fund mundemi të konkludojmë se vetë termi rreptësi ose butësi në
ndyshkim është e ndërlikuar dhe relative. Sankcionet dallohen sipas natyrës së
vet dhe kohëzgjatjes dhe shqiptohen për shkak realizimit të ëllimeve të
ndryshme. Rreptësi/butësia e politikës penale num mundet të vlerësohet
vetëm në bazë të numrit të shqiptuar të dënimeve me burg, por duhet marrë
parasyshë edhe sankcionet tjera (gjoba, tjera dënime më të vogla, masat
alternative etj.), që më tepër e komplikon punën sepse njerëzit ndryshe i
perceptojnë dhe i kuptojnë vlerat e veçanta siç që janë liria, paraja,
reputacionin etj. Nga ana tjetër, kur bëhet fjalë për politikë penale të rreptë
gjegjësisht të butë, dhe pastaj si kriter merren parasyshë dënimet e shqiptuara
me burg, dhe aty parashtrohet pyetja, nëse rreptësia gjegjësisht butësia duhet
të maten sipas numrit të personave të dënuar me burg ose sipas kohëzgjatjes
dhe llojit të institucionit ndëshkimor ku mbahet.
Në çdo aspekt mundemi të konkludojmë se politika penale gjyqësore
në aspekt të veprave penale të analizuara (neni 247 – Mashtrim, neni 353 –
Keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe autorizimit, neni 273 – larje parash dhe të
hyra tjera me vepër penale, neni 279 – evasion fiskal, neni 357 – marrje rushfet,
neni 394 – shoqatë krimi, neni 378 – falsifikim i pasaportës, neni 368a – ndikim
i joligjshëm ndaj dëshmitarëve) është relativisht e rreptë krahasuar me
politikën penale gjyqësore në Republikën e Maqedonisë në përgjithësi. Gjyqi,
duke u nisur nga serioziteti i këtij lloji të kriminalitetit, gjat matjes së dënimeve
të autorëve të kësi lloji të krimit, e ka pasur parasyshë përgjejqësinë penale të
autorit, peshën e veprës dhe qëllimet e dënimit (realizimin e të drejtës,
preventivës gjenerale dhe asaj speciale).
9. KONKLUDIME DHE REKOMANDIME
 Është e qartë mungesa e të dhlnave për çështje të caktuara. Në atë drejtim
nxit si nevojë nga mundësia e qasjes në lëndë e cila vëzhgohet, që do të
fitoheshin të dhëna të plota dhe adekuate, ku në të ardhmen do ti
ndihmonin gjyqit për ngritjen e funkcionit gjyqësor. Kjo është nga e vetmaja
arsye se shpeshherë vezguesit nuk janë në mundësi të ndjekin lëndë prej
fillimit deri në fund.
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 Prokuroria publike duhet të organizohet në mënyrë serioze, kadrovike dhe
teknike për rol më aktiv në zbulimin dhe ndjekjen e veprave penale, në vend
të fshihet në mospasjen e kuadrove dhe kapacitetit në udhëheqjen me
procesin e mëparshëm.
 Në kuadër të zbatimit të madh të evidentuar të masave të veçanta hetuese,
rekomandohet klasifikim i zbatimit të saj që masat e veçanta hetuese do të
zbatohen vetëm me përjashtime në rrjedhën e hetuesisë dhe atë në raste
kur provat nuk mundë të grumbullohen me zbatimin e rregullt të provave.
Në atë mënyrë, masat e veçanta hetuese nuk do të paraqesin mjete parësore
të provave.
 Shqetëson fakti se në asnjë rast gjyqi nuk i ka pranuar vërejtjet nga aktakuza,
të përmendura nga ana e mbrojtësit dhe perosnit të akuzuar në ankesat e
parashtruara në aktakuzë. Rekomandohet aktualizim i sërishëm i në
rëndësinë e kontrollës së akuzës, si një nga fazat më të rëndësishme ku gjyqi
përmes tyre mundet ti mbrojë të drejtat e peronave të akuzuar nga akuzat
e pabaza.
 Është më see qartë zbatimi i shpeshtë i masës paraburgim te lëndët e
vëzhguara. Rekomandohet zvoglimi i zbatimit të masës paraburgim, dhe në
vend të saj, zmadhimi i masave tjera për sigurimin e prezencës.
 Rekomandohet që gjyqi të jetë më kritik dhe më i rreptë gjat vlerësimit të
arsyeve, për shkak të përcaktimit të masës paraburgim, ashtu edhe të
qëndrimit kritik në zbatimin e saj gjat hetimit kohorë të arsyeve, për shkak
të së cilës është caktuar kjo masë.
 Rekomandohet vëmendje më e madhe nga ana e organeve për ndjekje gjat
grumbullimit të të dhlnave lidhur për personalitetin e personit kundër të cilit
përcaktohen masat për sigurimin e prezencës.Duhet menduar edhe në
dryshimet ligjore në të ardhmen, në drejtim të zhemelimit të shërbimit të
veçantë e cila do ti servonte këto të dhëna gjyqit, si dhe mundësisht
rrjetëzim të sistemit kompjuterik me SKIAM, ashtu që gjyqit do ti
mundësonte qasje më të thjeshtë deri te të dhënat e personit kundër të cilit
udhëhiqet proces penal.
 E qartë është praktika se zbatimi i shumtë i masës arrest shtëpiak.
Rekomandohet plotësim i LPP të sotëm sipas terkut të ri të LPP të vitit2010
me dispozitë ku do të qartësonte kushtet për zbatimin e kësaj mase. Në këtë
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mënyrë do të mënjanoheshte zbatimi jo i drejtë i kësaj mase dhe do të
realizohet thelbi i saj i vërtetë
 Rekomandohet ndërhyrje e masave të reja për sigurimin e prezencës, si
përshembull masa e vëzhgimit elektronik, gjegjësisht duke krijuar kushte për
zbatim të saj. Në atë mënyrë në masë të madhe ka qenë i mundur zmadhimi
i masave më të vogla për sigurimin e prezencës, dhe me atë do të zvogëlohet
zbatimi i masës paraburgim.
 Prezenca e të akuzuarit në procedurë është parakusht për gjykim të drejte
dhe fer, sepse gjykimet në mungesë duhet të bëhen të përjashtime të rralla,
dhe jo një fenomen normal. Në atë kuptim gjyqet duhet të zhvillojnë kritere
për atë se cilat janë arsyet që të gjykohet në mungesë.
 Publiku në gjykim është më se garancë e rëndësishme për fer gjykim dhe
mbrojtje nga procese të montuara politike. Praktika e zhvilluar për këto vitet
e fundit, ku publiku gjithmonë shkyçet kur paraqiten prova të fituara me
masa të veçanta hetuese ose kur pyetet dëshmitarë i mbrojtur me LPP dhe
duhet të braktisë seancën.
 Duhet të merren sërë masash organizative dhe të tjera që të pëtshpejtohet
procesi gjyqësor, kurse gjykimet të organizohen dhe të udhëhiqen të
përqëndruara dhe me shtyrje të panevojshme.
 Shtyrja e proceseve për shkak të mungesës nga cila do qoftë e subjektevetë
cilët marrin pjesë në procesin, duhet seriozisht të sankcionohet. Nga ana
tjetër, në mënyrë procedurale të sankcionimi me moslëshimin e çdo
propozimi të vonuar të provave e dedikuar në shtyrjen e procesit.
 Duhet të krijohen kushte për mbrojtje efikase të të akuzuarve të cilët nuk
kanë të ardhura të mjaftueshme që vetë të paguajnë mbrojtës. Qasja e
rreptë e përcaktuar në hulumtim dhe kualiteti i ulët shërbimeve mbrojtëse
nga ana e avokatëve të cilët veprojnë sipas detyrës zyrtare është çështje e
ndërlikuar ku tek ne është plotësisht e neglizhuar. Duhet vënë kritere të
qarta dhe transparente për përcaktimin e mbrojtësit për të varfërit, si dhe
detyrë, avokatët një përqindje e caktuar të rasteve ti punojë pro bono public,
por të shqyrtohet edhe mundësia për themelimin e mbrojtësve publik për të
varfërit të cilët janë gati një e treat e popullsisë në Republikën e
Maqedonisë..
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 Në lidhje me analizës e të dhënave për atë se kurë është i publikuar
aktvendimi, mundet të konstatohet se gjyqi ka qenë i përpiktë në lidhje me
publikimin e aktvendimit.
 Nga analiza e politikës penale gjyqësore në lidhje me veprat penale të cilat
janë lëndë e analizës në këtë studim, mundet të konkludohet se gjyqi ka
qenë relativisht i rreptë gjat shqiptimit të dënimeve.
 Për analizë më të gjërë, mungojnë të dhëna për atë se në bazë të kujt prej
LPM për veprat penale konkrete janë dënuar personat, që të mundet të
nxirren përfundime ose konkludime më të qëndrueshme për politikën
penale të gjyqit ndaj veprave penale që janë lëndë e analizës. Në të ardhmen
rekomandohet kujdes më i madh gjat të vrejturit të veprave penale në lëndët
të cilat vëzhgohen.
10. PJESË NGA RECENSIONI I PROF. D.R LJUPÇO ARNAUDOVSKI
Përgatitja e recensimit për raportin në lidhje me realizimin e këtij
projekti i cili e implementon Koalicioni “ Të gjithë për gjykime të drejta”, më
bën një kënaqësi të veçantë, sepse ky projekt i cili realizohet përmes Koalicionit,
zgjat më shumë vjet, dhe kam marrë pjesë si hulumtues, por edhe si recensent
i raportit nga viti i kaluar. Në atë mënyrë jam i pozicionuar në një situatë
objketive që ti analizoj dhe ti vlerësoj rezultatet e fituara në komparacion.
Para se të qasem në analizë të përmbajtjes së Raportit, dua të theksoj
në disa probleme metodologjike të cilat paraqiten në realizimin e këtij projekti,
por që kanë pasqyrë të drejtpërdrejtë në kualitetin e rezultateve të cilat fitohen
nga hulumtimi:
Kohëzgjatja e projektit nuk përputhet me punën e gjyqeve dhe
kohëzgjatjes së lënëdve gjyqësore të cilat vëzhgohen. Gati vëzhgimi i rregullt
nuk mundet ta mbulojënjë lëndë të caktuar në të gjitha fazat e procedurës dhe
lëndës, dhe ashtu të fitohet një përmbyllje. Ajo është e domosdoshme që të
shihet dhe vlerësohet puna e çdo organi i cili mer pjesë nëprocedurë dhe vetë
procedura në përgjithësi;
Vëzhgimi bëhet në vetëprocesin gjyqësor (kur gjyqi ka seancë dhe faktet
shënohen në bazë të asaj që tregohet dhe ndodh në gjykim).Vëzhguesit nuk
kanë qasje në vetë lëndë dhe dokumentet të cilat i përmban ajo lëndë.Në atë
mënyrë hulumtimi është i privuar në një nga burimet e informatave më të
rëndësishtme( të dhënat);
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Rëndësi të veçantë gjat grumbullimit të të dhënave nga vëzhguesit
është që tu mundësohet edhe qasje në aktet e lëndës që e ndjekin me qëllim
që të evidentojnë të dhëna në pyetësor;
Raporti përfundimtar nga projekti “ Ndjekja e lëndëve nga sfera e krimit
të organizuar dhe korrupsionit”, me titull Efikasiteti gjyqësor në menaxhimin
me krimin e organizuar dhe koruupsionit e përgatitën autorët: Prof.D.r Gordan
Kallajxhiev, Doc. D.r. Boban Misoski, Doc. D.r. Aleksandra Gruevska Drakulevski
dhe M-r Divna Iliq.
Autorët e raportit, me nivel të lartë të njohje së problematikës dhe
profesonalitetit, kanë arritur edhe kundra kushteve të cilat kanë qenë në
dispozicion me të dhëna jo të plota , ti vëzhgojnë problemet që hulumtimi i
hedh në sipërfaqe.
Materja e përpunuar në raport, është e sistematizuar në nëntë nëntituj
ku janë të përfshira të gjitha fazat e procedurave te lëndët e vëzhguara.
Raporti fillon me analizën e të dhënave të përgjithshme për
kriminalitetin në Maqedoni në bazë të të dhënave të Entit shtetërorë statistikor
dhe të dhënat e përgjithshme nga lëndët e vëzhguara. Karakteristikat personale
dhe ato sociale të personave kundër të cilëve është ngrit aktpadi në lëndët e
vëzhguara, në thelb nuk dallohen nga veçoritë e personave të dënuar dhe
pjesmarrja e tyre në kriminalitetin në përgjithësi.
Hulumtimet e huaja tregojnë se përsëritja e autorëve te ky lloj i
kriminalitetit është i lartë. Në vendin tonë përsëritja në vitet e fundit e
zmadhon pjesmarrjen e saj në këtë lloj të kriminalitetit. Pyetja është si
përcaktohet përsëritja:është sipas deklaratës së të akuzuarit? Kjo evidenca
penale ende nuk është e përcjelllë nga ana e policisë deri te Gjyqësia dhe ajo
nuk udhëhiqet në mënyrë të rregullt. Çështje e cila urgjentisht duhet rregulluar.
Veprat penale nga sfera e krimit të organizuar dhe korrupsionit, bien në
këtë lloj të kriminalitetit, ku zbatimi i masave të veëanta hetuese paraqitet si e
nevojshme, mundet të thuhet se ato janë të hyra në proceset penale për shkak
të zbulimit dhe dëshmisë të këtij kriminaliteti.Problemet të cilat paraqiten në
lidhje me zbatimin e tyre, keqpërdorimet dhe të ngjajshme, përpunohen edhe
në këtë raport siq që është praktikë e organizimit.
Në raport shqyrtohen edhe të dhëna për zbatimin e masave për sigurinë
e pjesmarrjes së të dyshuarit – akuzuarit. Qëndrimi i Koalicionit i konstatuar në
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më shumë raporte dhe se masa paraburgim shpeshherë dhe shum gjatë
zbatohet.
Autorët e raportit vëmendje të mjaftueshme u përkushtojnë këtyre
institucioneve, duke i theksuar pasojat negative nga zbatimi i paraburgimit.
Megjithatë, nuk kemi përgjigje se sa shpesh zbatohet paraburgimi dhe nuk kemi
qasje në arsyeshmërinë e aktvendimeve me të cilat ai përcaktohet. Për nevojat
e këtij projekti në interes do të ishte të përcaktohet masa paraburgim dhe
zbatimi i saj në çdo rast veçmas, duke e kyqur aty edhe përgjigjen e pyetjes – si
ka mbaruar lënda paraprake.
Në lidhje me Gjykimin edhe këtë vit është konstatuar kohëzgjatja e
tepërt e procedurës.Veprat penale nga sfera e korrupsionit gjithsesi kërkojnë
udhëheqje të shpejtë dhe efikase të procedurës që përmes saj të realizohen
qëllimet për të cilat udhëhiqen. Kjo nuk ndodh. Na imponohet pytja: ndoshta
menaxhimi jo i mirë i lëndës nga ana e gjykatësit është arsyeja për kohëzgjatjen
e procedurës.
Shtyrja e gjykimit për shkak të mungesës së të akuzuarit ose palëve
tjerë, përsëritet me vite. Ajo është përgjegjësi e gjykatësit dhe ashtu shtyrja e
shpeshtë e kytre arsyeve ose tjera arsye është e patolerueshme. Dinamika e
gjykimit si dhe mënyrës së realizimit të procesit të plotë penal ka ndikim të
ndërsjelltë në efikasitetin dhe realizimin e qëllimeve për arsye të cilës
zbatohet.Prandaj sipas vlerësimit të recensentit, çështjet lidhur për gjykimin,
vërtetimi i fajsisë dhe në përgjithësi udheheqja efikase e procedurës, meritojnë
vëmendje më të madhe. Këto dobësi të punës së gjyqeve dhe gjykatësve
ballafaqohen edhe në raportet e mëparshme.
Duke analizuar politikën penale të gjyqeve përmes zbatimit të
sanksioneve te ky lloj i kriminalitetit, ku ndryshe vlerësohet si i rëndë,
vërtetohet e dhëna se nuk ka politikë penale ku mundet të vlerësohet se si
luftohet kundër këtij lloji të kriminalitetit me zbatimin e dënimeve dhe si janë
efektet. Nga rezultatetn e fituara mundet të konstatohet se politika penale te
ky lloj i kriminalitetit kryesisht dallohet nga politika penale te kriminaliteti i
përgjithshëm në RM-së, me vlerësim se natyra specifike e këtij kriminaliteti nuk
shprehet përmes zbatimit të dënimeve dhe asaj i takon vlerësimi i
përgjithshëm: “politika penale e butë”, kurse dënimi me burg më shpesh
zbatohet rreth minimales, dhe e njejta vlen edhe për gjobat.
Recensenti i raportit tregon në nevojën për ndjekje të vazhdueshme dhe
hulumtime të këtij kriminaliteti në RM, jo vetëm për bindjen se prezenca e këtij
kriminaliteti është i lartë, por edhe nga fakti se kemi të dhëna për
55

Monitorim të çështjeve nga sfera e krimit të organizuar dhe korrupsionit

fenomenologjinë e këtij kriminaliteti, për faktorët etiologjik që e determinojnë.
Gjithashtu rekomndohet ndërmarje e aktiviteteve për zhvillimin e raportit dhe
hulumtimit, forma dhe realizimi i tij, në rrugë përqasje të procedurave të reja
metodologjike të cilat do të sigurojnë kualitet më të lartë të rezultateve.

Prof. D.r. Ljupço Arnaudovski
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