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PARATHËNIE
Koalicioni "Të gjithë për gjykim të Drejtë" është rrjet formal i 13 organizatave të shoqërisë civile,
që u formua si organizatë me qëllimin themelor, monitorimin e procedurave gjyqësore në gjykatat në
Republikën e Maqedonisë së Veriut për të kontribuar në respektimin e standardeve për gjykim të
barabartë para gjykatave vendase, të identifikojë problemet dhe sfidat në sistemin gjyqësor dhe të
theksojë nevojën për reformë ligjore dhe institucionale, të njoftojë publikun me standardet për gjykim të
drejtë, të zvogëlojë mundësitë për trajtim jo përkatës të palëve në kontestin nga gjyqtarët dhe
pjesëmarrësit e tjerë në procedurë dhe të forcojë besimin e publikut në sistemin juridik dhe gjyqësorin.
Misioni i Koalicionit është monitorimi i respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, veçanërisht
standardeve ndërkombëtare për gjykim të drejtë, përmes formave të ndryshme të veprimit në përpjekjen
të rrisë nivelin e zbatimit të tyre, të iniciohen reforma institucionale dhe juridike dhe të rivendoset besimi
i qytetarëve në gjyqësor dhe institucionet e tjera të sistemit.
Siç mund të shihet nga raportet e BE-së, Republika e Maqedonisë së Veriut vazhdimisht ngecin
në lidhje me kornizën kohore të ndryshimeve ligjore që synojnë sinkronizimin e së drejtës vendore me të
drejtën e BE-së, si dhe ngritjen e standardeve për fer dhe gjykim të drejtë me forcimin e pavarësisë
gjyqësore dhe efikasitetin e tij, që është veçanërisht evidente në kritikat në drejtim të stagnimit në
përmbushjen e kritereve të përcaktuara në Kapitullin 23, si dhe Prioritetet Urgjente për Reformë, të
krijuara pikërisht për këtë qëllim. Përveç kësaj, raportet e BE-së dhe Këshillit të Evropës theksojnë
rëndësinë e sistemit gjyqësor efikas për një shoqëri demokratike dhe rekomandojnë monitorimin e
vazhdueshëm të efekteve praktike të ndryshimeve ligjore, shkallën e drejtësisë në procedurat gjyqësore
dhe krijimin e politikave të bazuara në kërkime të gjera dhe përfshirja e sa më shumë palëve të
interesuara në proceset e planifikimit, zbatimit dhe monitorimit dhe vlerësimit të zgjidhjeve ligjore. Nevoja
më e madhe për proceset e reformave vitet e fundit, dhe veçanërisht fillimi i procesit të reformës gjyqësore
që ndikon direkt ose indirekt në punën e gjykatave, ishte motiv shtesë që Koalicioni të vazhdojë me
monitorimin e sistemit të procedurave gjyqësore. Koalicioni si organizatë e specializuar e cila është
subjekti i vetëm nacional që monitoron zbatimin praktik të ligjeve dhe standardeve për gjykim fer dhe të
drejtë në territorin e të 4 zonave të apelit i ka zbatuar këto aktivitete me mbështetje financiare të
Fondacionit Shoqëri e Hapur-Maqedoni.
Qëllimi i këtij projekti ishte të sigurojë mbështetje për reformat gjyqësore që synojnë plotësimin
e plotë të kritereve të përcaktuara në Kapitullin 23, përmes vlerësimit e efektivitetit të drejtësisë penale
në gjykatat themelore dhe monitorim të zbatimit praktik të garancive procedurale të përcaktuara në Ligjin
për procedurë penale dhe standardet e pranuara ndërkombëtare për gjykim fer dhe të drejtë; rritja e
transparencës së gjykatave në nivelin institucional përmes forcimit të së drejtës për gjykim publik në
gjykatat themelore, si një nga përbërësit e standardeve për gjykim fer dhe të drejtë; dhe ngritja e vetëdijes
për standardet e gjykimit të drejtë përmes inicimit të debateve publike dhe aktivitete të përfaqësimit për
tejkalimin e gjendjeve të detektuara.
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"Padrejtësia e shkaktuar diku, është kërcënim për drejtësinë kudo."
Martin Luter King
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HYRJE
E DREJTA PËR GJYKIM TË DREJTË
E drejta për gjykim të drejtë është thelbësore dhe rëndësia e saj i referohet jo vetëm dhe
ekskluzivisht mbrojtjes së të drejtave të njeriut të të pandehurve dhe viktimave në procedurat gjyqësore,
por gjithashtu mundëson zbatimin përkatës të drejtësisë, e cila është komponent kyç i sundimit të ligji.
Kjo e drejtë paraqet shtyllën themelore të së drejtës ndërkombëtare që synon mbrojtjen e individëve nga
trajtimi arbitrar dhe mohimi i drejtësisë. E drejta për gjykim të drejtë është një nga parimet universale të
njohura në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, dhe më pas e riafirmuar dhe shpjeguar në
mënyrë plotësuese, si në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe në konventa të shumta
ndërkombëtare, dokumente obliguese, por edhe në sistemet juridike vendore të shteteve në botë, të cilat
rregullojnë këtë çështje në aktet e tyre më të larta ligjore në legjislacionin e brendshëm.

STANDARDET NDËRKOMBËTARE DHE VENDORE
"Gjithkush ka të drejtën e plotë për seancë dëgjimore të drejtë dhe publike para gjykatës
së pavarur dhe të paanshme, në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij dhe të çdo
akuze penale kundër tij."
Neni 10 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut.
Miratimi i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut nga OKB-ja, i cili përfshin disa kushte
thelbësore për arritjen e dinjitetit individual dhe rendit shoqëror, garanton mbrojtje të barabartë me ligj,
prezumimin e pafajësisë së të akuzuarit deri në përcaktimin e fajit nga gjykatë kompetente, e pavarur
dhe e paanshme në procedurë të drejtë dhe procedurë publike - gjykim, por edhe fakti që askush nuk
duhet t'i nënshtrohet arrestimit, ndalimit ose persekutimit arbitrar.
"Të gjithë njerëzit janë të barabartë para gjykatës. Çdo person ka të drejtë që lënda e tij të
shqyrtohet në mënyrë të drejtë dhe publike përpara gjykatës kompetente, të pavarur dhe
të paanshme të formuar me ligj i cili vendos, qoftë për arsyeshmërinë e ndonjë akuze
penale të ngritur kundër atij personi, qoftë për padi për realizimin e të drejtave civile ose
obligimeve të atij personi... ”
Neni 14 i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike
Asambleja e Përgjithshme e OKB-së, në 1966, miratoi Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Civile
dhe Politike, i cili rregullon të drejtat procedurale në procedurat gjyqësore si çështje ligjore, jo vetëm si
parime. Në të përfshihen themelet tani më të vendosura të së drejtës për gjykim të drejtë, me theks të
veçantë në rëndësinë e barazisë së secilit individ para institucioneve kompetente gjyqësore, pa theksuar
procedurat sipas natyrës së tyre, përkatësisht nëse ato janë procedime penale dhe akuza ose për
përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të qytetarëve në një shtet, në procedurat civile. Janë caktuar
kritere që duhet të plotësohen nga gjykatat në mënyrë që veprimi dhe rezultati i punës së tyre të jetë
legjitim dhe në interes të individit, si dhe ta mbrojë atë nga veprimet arbitrare të institucioneve.
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"Gjithkush ka të drejtë për seancë dëgjimore të drejtë dhe publike brenda një kohe të
arsyeshme nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e themeluar me ligj, të shqyrtohen
të drejtat dhe detyrimet e tij civile ose baza e cilës do akuzë penale kundër tij."
Neni 6 i KEDNJ-së “
Me qëllim të sigurojë respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, por edhe
demokracisë dhe sundimit të ligjit, Këshilli i Evropës në vitin 1950, miratoi Konventën Evropiane për të
Drejtat e Njeriut, e cila në kuadër të dispozitave të saj i kushton vëmendje të veçantë të drejtës për gjykim
fer dhe të drejtë. Ajo e parashikon këtë të drejtë si të drejtë universale që garantohet si në dokumentet e
përmendura më parë - si në procedurat në të cilat të drejtat dhe detyrimet përcaktohen dhe rregullohen
ndërmjet palëve të ndryshme në procedurë, ashtu edhe në procedurat penale në të cilat përcaktohet
përgjegjësia e personave.
Akti më i lartë juridik në vendin tonë - Kushtetuta, garanton dhe siguron të drejtat dhe liritë
individuale dhe kolektive të njeriut, në dispozitat e saj parashikon segmente që lidhen ngushtë me parimin
e gjykimit fer dhe të drejtë. Konkretisht, prezumimin e pafajësisë, krijuesi i kushtetutës e parashikon në
nenin13 paragrafi1 i së njëjtës, i cili parashikon se personat e akuzuar për një vepër penale do të
konsiderohen të pafajshëm derisa faji i tyre të përcaktohet me vendim të plotfuqishëm të gjykatës. Çështja
e shkallës së dytë të procedimit në instancat gjyqësore, si dhe e drejta për ankesë ose lloj tjetër mbrojtjeje
ligjore kundër akteve individuale ligjore të miratuara në procedurë në shkallën e parë para organit apo
organizate të administratës shtetërore dhe organi tjetër që kryen autorizime publike rregullohet me ligj,
është parashikuar në nenin15 të së njëjtës.
Megjithatë, edhe një pjesë e legjislacionit vendor, për shembull Ligji për gjykatat, si dhe Ligji për
procedurë penale dhe kontestimore, adresojnë çështje që lidhen ngushtë me këtë parim. Gjegjësisht,
neni 6 i Ligjit për gjykatat i referohet të drejtës së qasjes së barabartë para gjykatës në mbrojtjen e të
drejtave dhe interesave të bazuar në ligj të individëve, por gjithashtu edhe maksimës se të gjithë kanë të
drejtë për gjykim të drejtë dhe publik brenda një kohe të arsyeshme para gjykatës së pavarur dhe të
paanshme të themeluar me ligj, gjatë vendimmarrjes për të drejtat dhe detyrimet civile dhe vendimmarrjes
për përgjegjësinë penale. Ligji për procedurën penale parasheh se personi i akuzuar për vepër penale
ka të drejtë në gjykim të drejtë dhe publik para një gjykate të pavarur dhe të paanshme, në procedurë
kontradiktore të mund të kontestojë akuzat kundër tij dhe të propozojë dhe paraqesë prova në mbrojtje
të tij. Por gjithashtu i njëjti hedh bazat për gjykim brenda një kohe të arsyeshme. Këto dispozita të ligjit 1
sigurojnë se personi kundër të cilit zhvillohet procedimi ka të drejtë brenda një afati të arsyeshëm të
nxirret para gjykatës dhe të gjykohet pa vonesa të panevojshme, dhe se gjykata është e detyruar të
zhvillojë procedurat pa vonesë dhe të parandalojë çdo keqpërdorim të të drejtave që u përkasin
personave që marrin pjesë në procedurë.
„Drejtësia" e një procedure gjyqësore i referohet procedurës në tërësi, në të gjitha pjesët e saj,
dhe jo vetëm në fazën e gjykimit. Në këtë mënyrë, ajo vlerësohet në bazë të dy kritereve: të
përgjithshme, me përfshirje më të gjerë, të cilat vlejnë për secilën procedurë gjyqësore, dhe të veçanta,
duke pasur parasysh natyrën specifike të procedurës penale, si kontest për zbatimin e dënimit për
kryesin e veprës penale me të cilën shteti i kufizon të drejtat dhe liritë e tij themelore në interes të
publikut. 2

1
2

neni 6 i Ligji t për pro cedurën penale
Kalajxhiev G., Lazetiq G ., Nedel kova L. , Denkovska M. , Trombeva M., Vit larov T. , Jankulovska P ., Kadiev D.,
Koment për Ligjin për p rocedurën penale, OSBE, Shkup, 2018. f.
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Elementet e përgjithshme:
 E drejta e palëve të marrin pjesë në veprimet në procedurë dhe të dëgjuar para se të merren
vendimet
 E drejta e palës në procedurë të ndërmarrë të gjitha veprimet që mund të ndërmerren nga
kundërshtari i procedural, e ashtuquajtura barazia e armëve
 Vendimet gjyqësore nuk duhet të bazohen në prova të paligjshme
 Vendimet e gjykatës duhet të arsyetohen Elemente të veçanta:
 Pavarësi, e cila nënkupton pavarësinë e institucionit që vepron si nga autoritetet të tjera në vend,
ashtu edhe nga palët në procedurë
 Paanshmëria, e cila presupozon mungesën e paragjykimit ose anshmërisë së organit që vepron
si nga aspekti subjektiv ashtu edhe nga aspekti objektiv.
 Afatet kohore të sakta, në kontekstin e rrethanave të secilit rast individual, dhe veçanërisht duke
marrë parasysh kompleksitetin e saj, sjelljen e mbrojtjes dhe sjelljen e autoriteteve.
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METODOLOGJIA
Metodologjia e përdorur nga Koalicioni për mbledhjen e të dhënave nga gjykimet që ishin subjekt
i monitorimit, dhe për nevojat e këtij studimi, përbëheshin nga hulumtimi "në terren" gjatë të cilit u
përdorën dy metoda: 1) monitorimi i procedurave gjyqësore gjatë mbajtjes së tyre nga vëzhguesit e
specializuar të cilët nuk ishin pjesëmarrës të drejtpërdrejtë në seancat dhe 2) pyetësori i sistemuar në të
cilin pas monitorimit, vëzhguesit vendosën të dhënat e regjistruara. Duke pasur parasysh faktin se kjo
qasje metodologjike është integruar në procesin e mbledhjes së të dhënave të organizatës për vite me
radhë, për nevojat e këtij studimi, mënyra se si të pasurohet me të dhëna shtesë dhe perceptimet e
pjesëmarrësve në procedurë, u plotësua nga metoda e hulumtimit- grupi i fokusit.
Për nevojat e pjesës së hulumtimit në terren, u angazhuan 20 vëzhgues profesionistë, juristë
të diplomuar me përvojë shumë vjeçare, të cilët kanë njohuri më të hollësishme nga e drejta penale,
dhe posaçërisht njohje të Ligjit aktual për procedurën penale. Për përgatitjen e duhur të
bashkëpunëtorëve të jashtëm-vëzhguesve, u organizuan dy trajnime - fillestare, pas së cilës u
shpërndanë dhe morën pjesë në gjykata si publik, dhe më pas trajnim të avancuar me qëllim të mbi
ndërtojnë njohuritë e tyre, si dhe të unifikohet praktika e mbledhjes së të dhënave deri në shkallën që
të minimizohet mundësia e gabimit "njerëzor". Vëzhguesit të cilët ishin shpërndarë në territorin e katër
zonave të apelit në vend, përkatësisht në 15 gjykata themelore, udhëhiqeshin nga parimet e
objektivitetit dhe mosndërhyrjes, ndërkaq ata ishin të obliguar edhe me parimin e konfidencialitetit.
Përzgjedhja e rasteve të përfshira në hulumtim u bë në mënyrë të rastësishme, megjithëse u bënë
përpjekje të përfshihet një mostër përfaqësuese, përkatësisht të përfshihen procedurat për vepra të
ndryshme penale në përputhje me përfaqësimin mesatar të veprave penale në procedurat gjyqësore
të publikuara në raportet vjetore të punës të gjykatave, por edhe analizat vjetore të Koalicionit.
Për nevojat e hulumtimit, u përgatit pyetësor i veçantë, i sistemuar, në të cilin vëzhguesit vendosën
të dhënat e mbledhura. Ky pyetësor është lëndë e përshtatjes dhe modifikimit në bazë vjetore, që t'i
përgjigjet në mënyrë të përshtatshme nevojave të temave të identifikuara dhe të vendosura në hulumtim,
por gjithashtu për të siguruar saktësi më të madhe të të dhënave të mbledhura, si dhe të përfshihen
indikatorë shtesë për kushtet specifike të detektuara që do të ishin objekt i hulumtimit më rrënjësor.
Pyetësori përbëhet nga 96 pyetje të cilat, përveç të dhënave të përgjithshme për lëndën e monitoruar, i
referohen rrjedhës së seancës kryesore dhe ndjekin në mënyrë adekuate rrjedhën e procedurave para
gjykatës, ndërsa theksi vihet në disa institucione që shënojnë kalimin nga procedurat hetimore për
procedurat penale akuzuese. Çështjet janë konceptuar në atë mënyrë që të mundësojnë përfshirjen e
treguesve cilësorë dhe sasiorë për nivelin e zbatimit të Ligjit për procedurën penale (LPP), por edhe për
dokumentet e ratifikuara ndërkombëtare që rregullojnë të drejtën për gjykim të drejtë. Pyetjet e mbyllura
që ofrojnë dy ose më shumë përgjigje janë një pjesë dominuese e pyetësorit dhe ato mundësojnë
përpunimin më të saktë mekanik dhe statistikor të trendeve të caktuara të vërejtura si problematike ose
pozitive në zbatimin e LPP-së. Këto pyetje u plotësuan me disa pyetje të hapura, ku vëzhguesit kishin
mundësi të sqaronin në mënyrë narrative disa përgjigje, të jepnin pikëpamjet e tyre, si dhe të shënonin
fakte për të cilat nuk jepet ndonjë pyetje specifike në pyetësor. Në këtë mënyrë mundësohet të përfshihen
më tepër indikatorët cilësorë për procedurën, në mënyrë që të dhënat e fituara nga vëzhguesit ofrojnë
një pamje të qartë, të menjëhershme, objektive dhe transparente për lëndën penale ose seancës që
monitorohet. Me organizimin e dy grupeve të fokusit me përfaqësues të gjykatave themelore, prokurorisë
dhe Dhomës së Avokatisë, u trajtuan disa tema dhe çështje fillestare, të cilat fillimisht rezultuan nga të
dhënat subjekt i përpunimit, dhe të cilat gjithashtu hapën mundësi plotësuese për diskutim më rrënjësor.
Temat u vendosën hapur, marrëdhënia midis hulumtuesve dhe pjesëmarrësve në të njëjta ishte
interaktive, ndërsa si vlerë e shtuar ishte mundësia për komunikim të ndërsjellë të të gjithë pjesëmarrësve
në grupet e fokusit.
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INFORMATA TË PËRGJITHSHME
Vëzhguesit të cilët ishin të përfshirë në hulumtimin në terren dhe mbledhjen e të dhënave u
organizuan në rrjetin më të përhapur deri më tani për monitorim, të organizatës, në të katër zonat e apelit.
Gjegjësisht, u përfshinë 15 gjykatat themelore në vijim: Shkup, Veles, Kavadarc, Tetova, Manastir, Prilep,
Shtip, Strumicë, Strugë, Ohër, Kumanovë, Kërçovë, Koçan, Radovish dhe Negotinë, dhe procesi i
monitorimit të procedurave gjyqësore përfshiu 400 seanca gjyqësore përkatësisht 288 lëndë penale.
Sigurisht, duke pasur parasysh madhësinë e gjykatës penale në Shkup, shumica e lëndëve-47, u
monitoruan pikërisht në Gjykatën Themelore Penale në Shkup, dhe pastaj në qytetet e tjera: Veles-12,
Kavadarc-11, Tetovë 30, Manastir- 27, Prilep-31, Stip-23, Strumicë-25, Strugë-9, Ohër-18, Kumanovë16, Koçan-13, Radovish-1 dhe Negotinë-9. (Grafiku nr.1). Periudha kohore e monitorimit të procedurave
zgjati 9 muaj duke filluar nga shkurti deri në nëntor të vitit 2020, në mënyrë që të mblidhen sa më shumë
të dhëna nga të cilat mund të nxirren përfundime, tendenca dhe vëzhgime.
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Grafiku nr.1 Gjykata themelore në të cilat është kryer monitorimi
Është e rëndësishme të theksohet se në 3 muajt e fundit të monitorimit, intensiteti i mbajtjes dhe
monitorimit të seancave gjyqësore është rritur, gjë që lidhet ngushtë me shpalljen e gjendjes së
jashtëzakonshme në vend për shkak të pandemisë globale nga virusi KOVID-19 virus. Konkretisht,
gjendja e jashtëzakonshme në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut si pasojë e pandemisë
botërore u shpall më 18 mars 2020 me Vendim të Presidentit të vendit dhe zgjati deri më 22.06.2020.
Bazuar në këtë, dhe në mungesë të ndonjë akti ligjor që rregullon punën dhe procedurat e gjykatave dhe
organeve gjyqësore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, puna e gjykatave u rregullua përmes Vendimit
për veprimin e gjykatave në Republikën e Maqedonisë së Veriut në kushte të rritjes së rrezikut nga virusi
Kovid-19 miratuar nga Këshilli Gjyqësor i RMV-së 3. Dispozitat e Vendimit i referohen menaxhimit të
lëndëve gjyqësore (përcaktimi i lëndëve urgjente dhe me prioritet për procedim) dhe përcaktimit të
masave për mbrojtjen e shërbimit të gjykatave, palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në procedurë. Së
këndejmi, vëllimi i punës së gjykatave në periudhën konkrete, si dhe në periudhën e pushimeve vjetore
të gjykatave (15 korrik - 15 gusht) u ul ndjeshëm, për shkak të së cilës bilanci i përmbushjes së numrit të
3
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planifikuar të seancave që do të monitorohen brenda këtij studimi, u krijua gjatë 2-3 muajve të fundit të
periudhës së monitorimit.
Frekuenca e seancave gjyqësore
150
100
50
0

Grafiku nr.2 Frekuenca e seancave gjyqësore gjatë periudhës së monitorimit
Për shkak të kësaj situate, Këshilli Gjyqësor në seancën e mbajtur më 17.03. 2020, mori vendim
që gjykatat në Republikën e Maqedonisë së Veriut të veprojnë në kushte të rrezikut të shtuar nga virusi
KOVID-19 4, duke i dhënë udhëzime gjykatave të vepruar në lëndët si më poshtë:
 Gjykimet në lëndët penale kur i pandehuri ose disa nga të pandehurit janë në paraburgim, arrest
shtëpiak ose ndaj të cilëve është vendosur një masë tjetër për të siguruar praninë e të pandehurit
në procedurë;
 Lëndët penale të palëve që nuk kanë vendbanim, përkatësisht vendqëndrim në Republikën e
Maqedonisë së Veriut, ndërsa gjenden në shtet;
 Lëndët penale për të cilat ekziston rreziku i parashkrimit të ndjekjes penale;
 Lëndë penale për vepra penale: "Transmetimi i sëmundjes ngjitëse" - sipas nenit 205 të Kodit
Penal,
 "Mosveprimi në përputhje me rregulloret shëndetësore gjatë epidemie" - sipas nenit 206 të Kodit
Penal,
 "Mos ofrimi i ndihmës mjekësore" - sipas nenit 208 të Kodit Penal, "Ndalimi i personit zyrtar në
ushtrimin e detyrave zyrtare" - sipas nenit 382 të Kodit Penal, "Sulm ndaj personit zyrtar gjatë
kryerjes së detyrave në lidhje me sigurisë" - sipas nenit 383 të Kodi Penal, "Organizimi i
rezistencës" - sipas nenit 387 të KP;
 Lëndë kundërvajtëse të natyrës urgjente;
 Rastet për zbatimin e masave të përkohshme;
 Lëndët në të cilat procedura është në fazën e vendimmarrjes;
 Lëndë në të cilat ekziston rreziku i shkeljes së parimit të gjykimit brenda një kohe të arsyeshme.
Pikërisht për shkak të këtij kufizimi të procedimit të gjykatave, veçanërisht për sa i përket llojit të
veprave penale, përkatësisht sipas urgjencës së tyre, këtë vit ne regjistrojmë frekuencën më të lartë të
veprave penale nga Kapitulli 21 i Kodit Penal të RMV-së - Vepra penale kundër shëndetit të njeriut.
Konkretisht, seancat dëgjimore në të cilat neni 206 i Kodit Penal - "Mosveprimi në përputhje me rregulloret
shëndetësore gjatë epidemie", është baza për ndjekjen penale, janë në përgjithësi më të përfaqësuara
me rreth 15% kundrejt të gjitha veprave të tjera penale (Grafiku nr.3). Menjëherë pas kësaj pasojnë veprat
Vendim i Këshill it Gj yqësor për veprimin e gjykatave në Republikën e Maqedonisë së Veriut në kushte të
rrezikut të shtuar nga virusi KOVI D-19 të datës 17. 03. 2020 është në dispozicion në:
http:/ /www.sud.mk/wps/por tal / ssrm / sud / vesti /
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penale për të cilat në 4-5 vitet e fundit kemi mbulim të vazhdueshëm - "Lëndim trupor" në përputhje me
nenin130 të Kodit Penal, "Vjedhje e rëndë", në përputhje me nenin236 të Kodit Penal, "Lirimi i
paautorizuar në qarkullim i barnave narkotike, PS dhe prekursorëve" në përputhje me nenin 215 të KP,
etj. Siç pritej, në Gjykatën Themelore Penale Shkup, spektri i veprave penale të trajtuara është dukshëm
më i gjerë se në gjykatat e tjera themelore në vend. Në bazë të të cilave ekzistojnë edhe vepra penale si
"Vepra të rënda kundër sigurisë në komunikacion", "Keqpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar" dhe
ngjashëm.
Veprat penale më të zakonshme sipas qyteteve
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Grafiku nr. 3: Vepra penale më të shpeshta
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KUSHTET PËR MBAJTJEN E SEANCËS KRYESORE
Supozimi për mbajtjen e seancës kryesore në procedurë gjyqësore është prania e personave të
thirrur në mungesë të të cilëve është e pamundur të mbahet. Mungesa e personit të thirrur në mënyrë të
rregullt në seancën kryesore shkakton pasoja të ndryshme dhe procedim të ndryshëm të gjykatës në
varësi të vetisë së personit i cili nuk është i pranishëm në seancën kryesore5. Pasojat e parashikuara nga
ligji për mungesën e prokurorit të autorizuar i cili në mënyrë të rregullt është thirrur, ndërkaq nuk është
paraqitur në ftesën, janë të ndryshme në varësi të faktit nëse bëhet fjalë për prokuror publik (PP) apo
paditës privat. Nëse Prokurori Publik është ai që nuk do të paraqitet në seancën kryesore dhe nuk
justifikon mungesën e tij, ligji parashikon sanksionimin e të njëjtit, megjithatë, kur bëhet fjalë për paditësin
privat, i cili paraqitet si prokuror, ndërsa i njëjti nuk paraqitet në seancë dëgjimore dhe nuk justifikon
mungesën e tij, pasojat juridike të këtij veprimi janë shumë më rigoroze, gjykata në atë rast do të marrë
vendim me të cilin do të ndërpresë procedurën. Që sugjeron në konkluzionin se seanca kryesore në
asnjë rast nuk mund të mbahet në mungesë të paditësit të autorizuar.
Prania e të pandehurit në seancën kryesore dhe gjatë gjithë procedurës është baza e gjykimit të
drejtë dhe fer, për shkak të së cilës është e pa konceptueshme të zhvillohet një procedurë gjyqësore në
mungesë të "shtyllës" së saj. Mirëpo, në kushte kur i pandehuri do të prishte rendin dhe disiplinën në
sallën e gjyqit, kur gjykata ka marrë vendim gjyqësor në mungesë të tij ose nëse i pandehuri nuk është
paraqitur në seancën kryesore (për vepra penale për të cilat parashihet dënim me para ose burgim deri
në tre vjet), megjithëse ai ishte thirrur në mënyrë të rregullt ose thirrja nuk mund t'i dorëzohej për shkak
të shmangies së dukshme të të pandehurit për të marrë thirrjen 6, natyrisht me kusht që ai të ishte
informuar në mënyrë të rregullt për akuzat kundër tij, ligjvënësi ka parashikuar përjashtime në pajtim me
të cilat gjykata mund të vendosë të mbajë seancën kryesore pa praninë e të akuzuarit.
Mungesa e mbrojtësit në procedurë, në mënyrë identike me atë të Prokurorit Publik, shkakton
pasoja të ndryshme ligjore në varësi të faktit nëse bëhet fjalë për mbrojtje të detyrueshme apo jo. Në çdo
rast kur bëhet fjalë për mbrojtjen e detyrueshme, dhe mbrojtësi është thirrur në mënyrë të rregullt dhe
nuk është paraqitur në seancën kryesore dhe as nuk ka informuar gjykatën për arsyet e mosparaqitjes
ose ka braktisur seancën kryesore pa miratimin e gjykatës, gjykata do të prolongojë seancën kryesore.
Në kuadër të procedurës gjyqësore, gjykata është ajo që zhvillon procesin e thirrjes së personave,
dhe e bën atë në bazë të propozimeve të palëve në procedurë. Në rastet kur është e nevojshme të thirren
dhe dëgjohen persona të tjerë në procedurë, siç janë dëshmitarë, ekspertë dhe këshilltarë teknikë,
gjykata thërret vetëm ata që janë propozuar, përkatësisht të shënuar në listën e provave të paraqitura në
akt akuzën nga prokuroria publike, si dhe personat të cilët i pandehuri i ka përmendur në ankesën ndaj
aktakuzës ose në listën e provave që dorëzohet jo më vonë se seanca e parë.

5
6

Kalajxhiev G., Lazetiq G ., Nedel kova L. , Denkovska M. , Trombeva M., Vit larov T. , Jankulovska P ., Kadiev D.,
Koment për Ligjin për p rocedurën penale, OSBE, Shkup, 2018. f.
neni 479 paragrafi 2 të Ligji t për Procedurën penale

10

Arsyet e prolongimit të seancave gjyqësore
Tjetër

36

Përbërja gjyqësore jo e plotë

23

Kërkesa për prolongimin e seancës kryesore nga…
Kërkesë për prolongimin e seancës kryesore nga PP

9
3

Përgatitja e fjalëve përfundimtare

1

Përgatitja e mbrojtjes

5

Mbledhja e provave materiale

11

Thirrja e dëshmitarëve të rinj

3

Mungesa e dëshmitarëve

18

Mungesa e ekspertit

3

Mungesa e viktimës së dëmtuar

23

Mungesa e mbrojtësit

41

Mungesa e të akuzuarit

104

Mungesa e PP

30
0

20

40

60

80

100

120

Grafiku nr.4 Arsyet e prolongimit të seancave gjyqësore
Gjatë zbatimit të procesit të këtij viti të monitorimit të gjykatës dhe përpunimit të të dhënave,
mund të konkludojmë se 55% e seancave të monitoruara janë prolonguar. Arsyet për të njëjtën janë
natyrisht të ndryshme në varësi të asaj cila nga palët në procedurë nuk ishte e pranishme në seancë
ose ishte e nevojshme të shtyhej për shkak të veprimeve shtesë procedurale që ishin të nevojshme të
ndërmerren. Paraqitja grafike nr.4 edhe këtë vit gjithashtu sugjeron se shumica e mungesave janë për
shkak të mbrojtjes, përkatësisht mungesës së kombinuar të mbrojtësit dhe të pandehurit. Mirëpo,
prania po aq e rëndësishme në procedurat e prokurorit publik dhe përbërja e plotë e gjykatës që vepron
në procedurë gjithashtu nuk janë të papërfillshme. Gjegjësisht, nëse paraqitet kushtimit thënë
përqindja e "fajit" të për shtyrjen e seancave, ajo do të ndahet në proporcionet si më poshtë: mbrojtja
me 66%, prokuroria publike me 14%, ndërsa gjykata me 11%. Sigurisht edhe kategoritë e tjera të
pjesëmarrësve në procedurë, prania e të cilave sipas ligjit nuk është kusht për mbajtjen e seancës,
por në fazë të caktuar të procedurës ishte e nevojshme të ishin të pranishëm, kështu që ato gjithashtu
bëjnë pjesën në totalin e përqindjes me 55%.
Nëse hyjmë më thellë në arsyet e mungesës, përsëri, në kategorinë e pjesëmarrësve të
detyrueshëm në procedurë nga paraqitja grafike nr.5 mund të shihet se shumica e tyre i referohen
mungesës së justifikuar, të njoftuar paraprakisht ose të arsyetuar në mënyrë shtesë me
dokumentacionin e duhur, dhe menjëherë më pas me 26% të arsyeve të mungesave është dërgesa e
parregullt nga shërbimet e gjykatës. Kjo kategori për shumë pak, me 1% dallon nga mungesa në vijim
e pa arsyeshme e subjekteve kryesore në procedurë.
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Grafiku nr. 6: Shkaqe për mungesën e PP dhe
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Shikuar përmes roleve procedurale të subjekteve në procedurë dhe arsyeve të mungesës, në
prezantimin grafik nr.6 është paraqitur raporti ndërmjet prokurorit publik dhe mbrojtësit. Gjegjësisht, nga
i njëjti mund të shihet se kur bëhet fjalë për mungesa të arsyetuara, mbrojtja për një nuancës më shumë
ndikoi në prolongimin e seancave, në rast të mungesës së pa arsyetuar nga të dy palët ekziston raport
identik, megjithatë, ekziston ndryshim i madh në thirrjen të pa rregullt ose dërgimi e ftesës. Në këtë
nënkategori, mbrojtja, më saktësisht mbrojtësi, është ai për shkak të së cilit seancat shtyhen gjithë e më
shumë sesa për shkak të prokurorit publik. Ky është problem që ekziston për një kohë të gjatë në procesin
e punës së sistemit gjyqësor dhe është vërejtur në disa prej raporteve të Koalicionit 7 me rekomandim se
duhet të zhvillohet dhe përmirësohet sistemi i dorëzimit te dëshmitarët dhe vendosja e një sistemi efikas
për shpërndarjen elektronike te palët dhe ekspertët, si dhe përfshirje aktive të Ministrisë së Punëve të
Brendshme në sigurimin e të dhënave personale.
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Grafiku nr.7 Përqindja e prolongimit të seancave, periudha nga viti 2015 - 2020
Në esencë, në mënyrë analoge me rritjen e përqindjes së prolongimit të seancave rritet
pjesëmarrja e secilës prej kategorive të personave që marrin pjesë në procedurat, por duke pasur
parasysh faktin se këtë vit ka një ulje të lehtë të lakesës për sa i përket përqindjes së prolongimit të
seancave habit fakti se në pothuajse 4 kategoritë e personave pa të cilët nuk mund të zhvillohet
procedura, vërehet rritje krahasuar me vitet e kaluara. Gjegjësisht, në vitin kur përqindja e prolongimit të
7 Petrovska N. , Mi soski B. Analiza e të dhënave nga procedurat gjyqësore të monitoruara në vit in 2016,
Koalicioni "Të Gjithë për G jykim t ë Drejtë", Shkup, 2016.
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seancave është pothuajse identike me atë të këtij viti, 2018 është 58%, ndërsa në vitin 2020 është 55%
(Grafiku nr.7), mungesa e të pandehurve evidentohet me 39%, të avokatëve mbrojtës me 20%, të PP me
12% dhe këshillit gjyqësor me 8% 8. Këtë vit, të gjitha vlerat janë rritur, veçanërisht ajo që ka të bëjë me
të pandehurit, ndërsa në kategorinë mbrojtës është regjistruar progres minimal prej vetëm 1%.
Në drejtim të detyrimit për praninë e personave të caktuar në procedurë, përfshirë gjykatën
përmes këshillit të saj ose gjyqtarit individual që procedon lëndët, Koalicioni në procesin e monitorimit,
përmes sistemit për raportimin e hershëm të mospërputhjeve procedurale, përgatiti reagim publik dhe
shkresë në adresë të Kryetarit të gjykatës në Kumanovë. Gjegjësisht, në seancën kryesore në një nga
lëndët në këtë gjykatë, në fazën e procedurës së paraqitjes së provave, gjyqtari anëtar i trupit gjykues
para fillimit të seancës kryesore iu drejtua palëve me pyetje nëse pajtohen mos marrin pjesë në seancën
dëgjimore sepse siç informoi ai - ishte e nevojshme të mbante gjykim për lëndë tjetër. Pas fillimit të
seancës kryesore, gjyqtari-anëtar i trupit gjykues u largua nga gjykimi, pastaj prezantimi i provave, dhe
në këtë rast marrja në pyetje e një dëshmitari të prokurorisë duhej të bëhej në mungesë të tij.
E drejta për gjykim të drejtë dhe publik nënkupton se personi i akuzuar për vepër penale ka të
drejtë para një gjykate të pavarur dhe të paanshme, në procedurë kontradiktore të mund të kontestojë
akuzat kundër tij dhe të propozojë dhe paraqesë prova në mbrojtje të tij. Prandaj, përbërja e saktë dhe
e plotë e gjykatës para së cilës paraqiten provat drejtpërdrejt është parakusht i domosdoshëm për të
siguruar gjykim të drejtë. Përbërja e gjykatës përcaktohet në varësi të fazës së procedurës penale dhe
veprës penale për të cilën zhvillohet procedura. Ndryshimi i gjyqtarit individual ose të përbërjes së
këshillit domosdoshmërisht rezulton në fillimin e seancës kryesore përsëri.
Përmes këtyre dispozitave transponohet e drejta për gjykim të drejtë të garantuar nga neni 6 i
Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, e cila parashikon që
çdokush ka të drejtën për seancë dëgjimore të drejtë dhe publike brenda një kohe të arsyeshme,
përpara gjykatës së pavarur dhe të paanshme themeluar me ligj, të shqyrtohen dhe përcaktohen të
drejtat dhe detyrimet e tij civile ose cilat do akuza penale kundër tij. Gjykata Evropiane për të Drejtat
e Njeriut në aktgjykimin në çështjen Pandjikidze and Others v.Georgia 9, si dhe në gjykimin për rastin
Gorgiladze v.Georgia 10 konsideron se termi "i themeluar me ligj" përfshin jo vetëm bazën ligjore për
vetë ekzistencën e gjykatës, por gjithashtu edhe respektimin nga gjykata të rregullave specifike që
rregullojnë funksionimin e saj. Gjykata në një sërë vendimesh të saj si Posokhov v.Russia11, Fatullayev
v. Azerbajxhan 12 dhe Kontalexis v.Greece 13, vlerëson edhe përbërjen e këshillit gjyqësor në secilën
lëndë në kontekstin e kërkesës që gjykata të "themelohet me ligj".
Prania e të gjithë subjekteve në procedurën penale është supozim ligjor nga përmbushja e së
cilit varet nëse do të plotësohen kushtet për mbajtjen e seancës kryesore. Këto rrethana vlerësohen
nga Gjykata dhe të njëjtat janë parashikuar me dispozitat për procedurë penale dhe nuk varen nga
pëlqimi i palëve. Kështu, një trup gjykues jo i plotë tërheq pamundësinë të mbahet seanca kryesore,
veçanërisht duke pasur parasysh së pari, funksionin e kontrollit dhe udhëheqës të Gjykatës gjatë
seancës kryesore, dhe në fund të fundit rolin e saj të përgjithshëm në procedurë. Mosrespektimi i
dispozitave mbi përbërjen e gjykatës paraqet bazë për ankesë, domethënë shkelje thelbësore e
dispozitave të procedurës penale (error in procedendo). Në bazë të nenit 414 dhe nenit 415 paragrafi
1 i LPP-së, ekziston shkelje thelbësore e dispozitave të procedurës penale nëse gjykata ka përbërje

Misoski B. , Avramovski D., Petrovska N. , Analiza e të dhënave nga procedurat gjyqësore të monitoruara në vi tin
2018, Koalicioni "Të gjithë për Gj ykim të D rejtë", Shkup, 2018.
9Aktgjykim 30323/02 i datës 27. 10. 2009
10 Aktgj ykimi 4313/04 i datës 20. 1 0.2009
11 Aktgj ykimi 63486/00 i datës 04. 03. 2003
12 Aktgj ykimi 40984/07 i datës 22. 04. 2010
13 Aktgj ykimi 59000/08 i datës 31. 05. 2011
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jo të rregullt ose nëse gjatë shqiptimit të vendimit gjyqësor ka marrë pjesë gjyqtar ose gjyqtar porotë i
cili nuk ka marrë pjesë në seancën kryesore. Në radhë të parë midis arsyeve të apelimit janë pikërisht
shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës penale. Në rast të ekzistencës së tyre, ligji vlerëson
se procedura është e pavlefshme dhe në parim parashikon detyrim për rihapjen e saj, sepse e njëjta
formalisht është e pasaktë dhe për këtë arsye nuk mund të shqyrtojë aspak rrethanat për zgjidhjen e
duhur të çështjeve të tjera ligjore.
Procedimi i tillë i gjykatës jo vetëm që paraqet mosrespektim të plotë të dispozitave të Ligjit për
Procedurën penale, por gjithashtu vë plotësisht në pikëpyetje funksionin e vetë gjykatës si ndarës i
drejtësisë. Mos prezenca e gjyqtarit në seancën kryesore, përkatësisht mospjesëmarrja e tij në
paraqitjen e provave ngre dyshime në lidhje me pavarësinë dhe paanësinë e tij, duke pasur parasysh
që ai gjithashtu merr pjesë në shpalljen e vendimit bazuar në faktet dhe rrethanat e vërtetuara gjatë
seanca kryesore, gjatë paraqitjes së provave.

14

SIGURIMI I PREZENCËS NË PROCEDURË
Me qëllim mundësimin e zhvillimit të pa penguar të procedurës penale, është e nevojshme të
sigurohet prania e personave të caktuar, dhe mbi të gjitha i të pandehurit. Prania në raste të caktuara
bëhet duke aplikuar masa të caktuara të detyrimit procedural të cilat nganjëherë kufizojnë ndjeshëm
lirinë personale të qytetarëve 14.
Republika e Maqedonisë së Veriut, e cila shpesh kritikohet nga publiku vendas dhe
ndërkombëtar si vend që relativisht lehtë shkel lirinë e njeriut, qoftë përmes politikës së rreptë penale
dhe dënimeve të shpeshta me burg, apo përmes heqjes së lirisë dhe paraburgimit të personave të
dyshuar në procedurat penale. Këto kritika pasohen nga raportet e Avokatit të Popullit, Komitetit për
Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit Çnjerëzor ose Degradues ose Ndëshkimit të Këshillit të Evropës,
si dhe Komiteti për Parandalimin e Torturës të Kombeve të Bashkuara, sipas të cilave vendi ka kushte
jashtëzakonisht të vështira dhe çnjerëzore në burgje dhe njësitë e paraburgimit, që në masë të madhe
rrit shumë shqetësimet në lidhje me zbatimin e duhur të heqjes së lirisë dhe pasojat që ka mbi të
paraburgosurit dhe të burgosurit. Kritikat vijnë kryesisht nga avokatët që janë mbrojtës në procedurat
penale, organizatat e shoqërisë civile që punojnë në terren, si dhe nga komuniteti akademik dhe ato i
referohen rregullimit joadekuat ligjor të kushteve dhe procedurave në të cilat mund të shqiptohet
paraburgimi, dhe veçanërisht në zbatim jo përkatës të këtyre dispozitave në praktikë. Kjo pasohet nga
disa aktgjykime të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut kundër Maqedonisë, në të cilat u
konstatua shkelje e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe keqpërdorim i paraburgimit si
dënim i fshehtë që do të shkaktonte vuajtje shtesë mbi personin në paraburgim.
Masa të caktuara sipas veprave penale
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Grafiku nr. 8: Masa të përcaktuara sipas veprës penale
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Për të qenë në gjendje të analizojmë dhe vlerësojmë plotësisht nivelin dhe shkallën e
procedurës së drejtë dhe fer, është e nevojshme të merret parasysh pjesa e procedurës që parashikon
zbatimin e masave për sigurimin e pranisë së të pandehurve, me vështrim të veçantë për një nga
masat më problematike që do të thotë kufizimin ligjor më të arsyeshëm të të drejtave të garantuara
kushtetuese për gjykim të drejtë të personave të akuzuar gjatë procedurës penale 15.
Paraqitja grafike më lartë (Grafiku nr.8) tregon zbatimin e masave për sigurimin e pranisë së
personave të akuzuar në lëndët e monitoruara. Në të njëjtin është paraqitur zbatimi i ndonjë prej
masave të cilat i parashikon Ligji për procedurën penale, dhe më pas shpërndarë përmes paraqitjes
së veprave penale për të cilat është shqiptuar. Kështu, mund të vërehet se masat më të zakonshme
të vendosura për sigurimin e pranisë përcaktohen në lëndët me vepra penale në lidhje me "Grabitje"
dhe bëhet fjalë për masën më të rëndë - masa e paraburgimit. Kjo masë gjithashtu haset në lëndë
baza e të cilave për ndjekje penale është "Vrasja", "Shpërndarja e paautorizuar e barnave narkotike,
substancave psikotrope dhe prekursorëve", "Vepra të rënda kundër sigurisë së njerëzve në
komunikacion", "Keqpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar" dhe "Dhuna". Në një numër më të vogël
të rasteve, zbatohet masa e arrestit, më shpesh kur bëhet fjalë për vjedhje të rëndë dhe vetëm në një
rast garancia. Duke pasur parasysh veprat penale, nuk mund të komentojmë ashpërsinë dhe / ose
arsyetimin e shqiptimit të masave nga gjykata vetëm në lidhje me llojin e veprave penale. Sidoqoftë,
këto janë masa pas arsyetimit të të cilave qëndrojnë karakteristikat personale të autorëve të krimit.
Sidoqoftë, zbatimi i masave të sigurisë mund të komentohet përmes trendit të rritjes ose uljes
eventuale që monitorohet nga Koalicioni.
Duke analizuar të dhënat nga lëndët e zgjedhura për monitorim të rastësishëm, dhe në drejtim
të zbatimit të masave për sigurimin e pranisë së të pandehurve në korrelacion me vitet e mëparshme,
mund të konkludojmë se këtë vit Koalicioni shënon rënie të përqindjes së zbatimit të masës të
paraburgimit. Gjegjësisht, në procesin e monitorimit të kryer në vitin 2018, zbatimi i masës së
paraburgimit ishte regjistruar në 6.7% të rasteve të monitoruara. Kjo përqindje ulet në vitin 2019 kur i
njëjti është përcaktuar në 4.7%, që këtë vit të vihet re një ulje tjetër e njëhershme prej 1.5%, përkatësisht
në rastet e monitoruara të këtij viti, përdorimi i masës së paraburgimit u regjistrua në 3.2% të rasteve
(Grafiku nr.9).
Zbatimi i masës së paraburgimit sipas viteve
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Grafiku nr. 9: Zbatim i masës paraburgim, periudha 2018 – 2020
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TË DREJTAT E TË PANDEHURIT
Sipas dispozitave të LPP-së, personi i akuzuar në procedurën penale i ka këto minimum të
drejta të garantuara: të informohet me kohë dhe në mënyrë të hollësishme, në një gjuhë që ai e kupton,
për veprat për të cilat akuzohet dhe për provat kundër tij; të ketë kohë dhe mundësi të mjaftueshme të
përgatitë mbrojtjen e tij, dhe në veçanti të ketë qasje në dokumentet dhe të njihet me provat kundër tij
dhe në favor të tij, si dhe të komunikojë me mbrojtësin e zgjedhur prej tij; të gjykohet në praninë e tij
dhe të mbrohet vetë personalisht ose me ndihmën e avokatit të zgjedhur prej tij, dhe nëse nuk ka
mundësi të paguajë avokat, të ketë avokat falas kur këtë e kërkojnë interesat e drejtësisë; të paraqesë
mbrojtjen e tij; të mos detyrohet të dëshmojë kundër vetes ose të afërmve të tij ose të pranojë fajin; të
ketë mundësinë të deklarojë faktet dhe provat që e ngarkojnë atë dhe të paraqesë të gjitha faktet dhe
provat që janë në favor të tij; të marrë në pyetje vetë dëshmitarët kundër tij ose përmes një mbrojtësi,
si dhe të sigurojë praninë dhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve në favor të tij sipas të njëjtave kushte
si dëshmitarët kundër tij dhe të konsultohet me mbrojtësin e tij gjatë seancës kryesore, por nuk mund
të merret vesh se si t'i përgjigjet pyetjes.
Prandaj, një nga të drejtat themelore dhe ndoshta thelbësore të të pandehurve në procedurë
është e drejta për mbrojtës. Kjo e drejtë e të pandehurve shtrihet gjatë gjithë procedurës, nga marrja në
pyetje e parë e të pandehurit deri në përfundimin e plotfuqishëm të procedurës, me atë që ligji mundëson
në raste të caktuara specifike të forcohet kjo e drejtë në masën që, nëse personi nuk ka avokatin e tij
mbrojtës, me detyrë zyrtare gjykata për t'i emërojë mbrojtës.
Ligji parashikon rrethanat e mëposhtme për të mundësuar mbrojtjen e detyrueshme:
 Nëse i akuzuari është memec, i shurdhër ose i paaftë për të mbrojtur veten me sukses, ose nëse
kundër tij mbahet procedimi penal për vepër penale për të cilën në ligj është përcaktuar dënim
burg të përjetshëm, ai duhet të ketë mbrojtës që në seancën e parë;
 I pandehuri duhet të ketë një mbrojtës nëse i shqiptohet masa e paraburgimit për gjithë
kohëzgjatjen e paraburgimit;
 Pasi të jetë ngritur aktakuzë kundër një personi, dhe për shkak të veprës penale për të cilën është
paraparë me ligj dënim me burgim prej dhjetë vjet ose dënim më të rëndë burg, ai duhet të ketë
mbrojtës në kohën e paraqitjes së aktakuzës;
 Gjatë procedurës së negocimit të fajësisë me prokurorin, i pandehuri duhet të ketë mbrojtës;
 I pandehuri i cili gjykohet në mungesë duhet të ketë avokat menjëherë pas vendimit të
plotfuqishëm për gjykim në mungesë.
Nëse i pandehuri në cilën do prej këtyre rrethanave të parashikuara për mbrojtjen e
detyrueshme nuk i siguron vetes mbrojte, kryetari i gjykatës është i detyruar të caktojë mbrojtës sipas
detyrës zyrtare për rrjedhën e mëtejshme të procedurës penale deri në marrjen e vendimit përfundimtar.
Siç konstatuam më lart, e drejta për mbrojtës është thelbësore për realizimin e të gjitha të drejtave
të mëtejshme të të akuzuarit në procedurat, por edhe një lloj garancie me vetë faktin se i pandehuri nuk
lihet vetë si palë injorante në procedurë, se shteti nuk do t'i pamundësojë ndonjë nga të drejtat e
parashikuara dhe se ai në konsultim me përfaqësuesin e tij do të ushtrojë të drejtat dhe do të përdorë
garancitë procedurale. Nëse kjo e drejtë, e drejta për mbrojtje analizohet përsëri përmes prizmit të parimit
të barazisë së armëve", e njëjta paraqet parakusht edhe për procedurë të drejtë dhe fer, veçanërisht në
drejtim të nivelimit të pozitës së të akuzuarit kundrejt prokurorit publik në drejtim të përfaqësimit adekuat
ligjor të pozicioneve të tyre. Pavarësisht nga fakti që ligji procedural tek ne i kushton vëmendje të veçantë
dhe e garanton këtë të drejtë, lë dispozicion të lirë të personat e pandehur të zgjedhin mbrojtësin e tyre,
por edhe nëse do të kenë një të tillë gjatë procedurës, natyrisht kur nuk bëhet fjalë për rastet e mbrojtjes
së detyrueshme.
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Duke pasur parasysh rolin specifik të të pandehurit në procedurën penale: si subjekt procedural
dhe si burim i njohurive (provave) për faktet që vërtetohen para gjykatës penale. Teoria përcakton të
drejtat e këtyre personave si: 1) pasive, ose të drejta të cilat ai i ka gjatë ndërmarrjes së veprimeve
dhe masa të caktuara kundër tij (marrja në pyetje, privimi nga liria, ndalimi, paraburgimi, arresti,
sekuestrimi i lëndëve, masa të posaçme hetimore dhe ngjashëm dhe 2) aktive, ose të drejtat që i ka
në funksion të mbrojtjes si palë në procedurë (informimi për akuzat, kohën dhe mundësitë për
përgatitjen e mbrojtjes, etj.). Të parat ndodhin ad hoc, gjatë ndërmarrjes së veprimeve specifike kundër
të akuzuarit, ndërsa të drejtat e mbrojtjes ai i gëzon gjatë procedurës, ndonjëherë në varësi të fazës
së procedimit. 16
Së këndejmi, e drejta jo më pak e rëndësishme nga korpusi i të drejtave të garantuara të të
pandehurit është "e drejta pasive" e tij të informohet në detaje, në një gjuhë që ai e kupton, për veprat
për të cilat akuzohet dhe për provat kundër tij. Sigurisht, kjo e drejtë nuk i referohet vetëm fazës në
procedurën gjyqësore pas miratimit të aktakuzës, e njëjta është e garantuar në procedurën e mëparshme,
në fazën e hetimit, madje edhe në procedurën policore. Sidoqoftë, duke pasur parasysh faktin se procesi
i monitorimit të cilin e realizon Koalicioni është ekskluzivisht në procedurat gjyqësore pas ngritjes së
aktakuzës, monitorimi dhe regjistrimi i trendeve në lidhje me këtë të drejtë, janë paraqitur më poshtë
pikërisht në këtë pjesë të procedurës.
Paraqitja grafike nr.10 është në lidhje me atë nëse është evidentuar që gjykata gjatë procedurave
të saj e ka pyetur të pandehurin nëse ai e kuptonte për çfarë akuzohet. Ndërsa grafiku vijues me nr.11,
paraqet të dhënat në lidhje me pyetjen vallë nëse i pandehuri është deklaruar se nuk e kuptonte për çfarë
akuzohet, përkatësisht për çfarë krimi akuzohet, gjykata ia ka sqaruar këtë, në gjuhë të cilën ai e kupton.
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Grafiku nr. 10: I akuzuari është pyetur nëse e
kupton për se akuzohet

Grafiku nr. 11: Gjykata i sqaron të akuzuarit për
se është akuzuar

Pikërisht përmes fazës së kësaj pjese të procedurës, shihet roli thelbësor i mbrojtësit në
procedurë. Konkretisht, gjatë praktikës së tillë të gjykatës, edhe pse në një përqindje pak më të vogël
13% përkatësisht 6%, të mos i sqarojë arsyet dhe aktakuzën të pandehurve, avokatët mbrojtës kanë rol
kryesor në informimin e të pandehurve gjatë procedurave në lidhje me informacionet si në lidhje me
ndjekjen penale, ashtu dhe për të drejtat procedurale dhe garancitë e klientëve të tyre.
Ligji për procedurë penale gjithashtu përcakton që i akuzuari duhet të informohet dhe udhëzohet
para çdo marrje në pyetje për atë për të cilin akuzohet, se ai nuk është i detyruar të paraqesë mbrojtjen
e tij, as të përgjigjet në pyetjet në lidhje me të drejtën për avokat të zgjedhur prej tij, që mund të paraqesë
fakte dhe prova në favor të tij, si dhe të prononcohet mbi veprën për të cilën ngarkohet, për të drejtën për
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këqyrjen e dosjeve dhe shqyrtimin e sendeve të konfiskuara, për të drejtën e përkthyesit ose
interpretuesit, për të drejtën e ekzaminimit mjekësor në rast nevoje për trajtim mjekësor ose përcaktimin
e shkeljeve të mundshme policore, si dhe informimin në lidhje me të drejtën e negocimit për fajësinë me
PP. Pyetësori i përdorur për qëllimet e kësaj analize përfshinte disa nga këto të drejta, kështu që siç
mund të shihet nga paraqitja grafike e të dhënave të përpunuara më poshtë, më së shpeshti e drejta për
të cilën i pandehuri ishte udhëzuar ishte e drejta për avokat dhe ajo për të cilën është udhëzuar më pakë
është e drejta për përkthyes. Në pjesën "tjetër" përfshihen pyetjet të pa-listuara, të tilla si e drejta për të
këqyrje në dosjen e lëndës, e drejta për ekzaminim mjekësor, etj.
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Grafiku nr.12 Udhëzimet më të shpeshta për të drejtat e të akuzuarve në gjykatat themelore
Ajo që është veçanërisht interesante është praktika midis gjykatave në nivelin e të 4 rajoneve të
apelit. Gjegjësisht, nga Grafiku nr.12 mund të shihet se i gjithë korpusi i të drejtave të përfshira me nenin
206 nuk është identikisht subjekt i udhëzimeve në të gjitha gjykatat. Sidoqoftë, rrallë ku është përcaktuar
edhe udhëzim i barabartë për të gjitha të drejtat në mënyrë identike. Dukshëm nga të dhënat, megjithëse
parashihet se "çdo udhëzim i shënuar në nenin 206 paragrafi1 i LPP duhet të përmendet individualisht
dhe të pandehurit duhet t'i jepet mundësia të prononcohet individualisht për secilën të drejtë nga
paragrafi1 i këtij neni " 17, pas çka, në këtë kuptim deklarata e të pandehurit i cili nuk ishte udhëzuar për
të drejtat e tij para marrjes në pyetje (neni 206) nuk mund të jetë provë mbi të cilën do të bazohej vendimi
gjyqësor, gjykatat tek ne është evidente se nuk i kushtojnë vëmendje të duhur këtyre udhëzimeve të
parashikuara në Komentin e Ligjit për procedurën penale.
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Gjithashtu është dëshpërues fakti që kur të pandehurit udhëzohen për të drejtat e tyre, disa nga
gjyqtarët që veprojnë në gjykata nuk i shpjegojnë aspak të drejtat, dhe në pjesën dominuese ata vetëm i
numërojnë këto të drejta. Konkretisht, nga të dhënat e përpunuara të mbledhura në procesin e
monitorimit, u evidentua se në 16% të seancave të pandehurve nuk u ishin shpjeguar të drejtat e tyre, në
56% të rasteve të drejtat e personave vetëm u ishin numëruar, ndërsa në vetëm 28% të drejtat ishin
arsyetuar në mënyrë të detajuar dhe në mënyrën të përcaktuar me ligj dhe personat janë udhëzuar në
mënyrë përkatëse. Gjatë hyrjes plotësuese në udhëzimin më cilësor, vihet re se në 13% të numrit të
përgjithshëm të seancave dëgjimore, të drejtat janë sqaruar në mënyrë të pakuptueshme.
Kjo statistikë e ndarë nëpër gjykatat themelore do të dukej kështu: në 8 nga 15 gjykata janë
evidentuar raste kur gjykata në mënyrë të plotë dhe në detaje numëroi të drejtat e të pandehurve, dhe
vetëm në 3 gjykata është vërejtur numër më i madh i seancave në të cilat të drejtat janë shpjeguar në
detaje sesa të njëjtat vetëm të jenë lexuar - në gjykatat në Manastir, Kërçovë dhe Koçan. Më shumë raste
të evidentuara të të drejtave të pa sqaruara sesa vetëm të numëruara ka në gjykatat themelore në
Strumicë dhe Ohër. Gjykatat në të cilat është detektuar praktika vetëm e numërimit të të drejtave të të
pandehurve në procedurë janë gjykatat themelore në Veles, Strugë, Kumanovë, Negotinë dhe Radovish.
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PRANIMI I FAJIT
Pajtimi i fajësisë dhe negocimi i fajësisë paraqesin mënyra për përshpejtimin e procedurës penale.
Zakonisht, kjo fazë e procedimit vijon pas udhëzimeve të fituara për të drejtat e të pandehurve, kur gjykata
thërret të pandehurin dhe i jep atij mundësinë të prononcohet nëse ndihet fajtor apo jo. Ndërsa në varësi
të numrit të veprave penale për të cilat ngarkohet, i pandehuri duhet të prononcohet për secilën prej tyre
veç e veç. Ky institut nuk ka kufizime në zbatimin e tij kur bëhet fjalë për llojin e veprave penale ose
peshën e tyre dhe dënimin e parashikuar. Në mënyrë që pranimi i fajësisë nga gjykata të pranohet si i
tillë, ai duhet të përmbajë aspektet e mëposhtme: duhet të mbulojë të gjitha tiparet thelbësore të veprës
penale për të cilat akuzohet, të mos përmbajë bazë për përjashtimin e paligjshmërisë, si dhe mos
përmbajë arsye për përjashtimin e përgjegjësisë penale të të pandehurit. 18
Shkalla e respektimit të të drejtave procedurale të të pandehurit në korrelacion me heqjen dorë
nga i akuzuari të jetë pjesë e garancive procedurale për gjykim të drejtë, ndërsa me këtë ndikimi i
procedure të tillë të shkurtuar parë në prizmin e ekonomisë së procesit dhe kursimit të burimeve të
gjykatës, kanë ndikim të veçantë në perceptimin e përgjithshëm të publikut për drejtësinë e procedurave
penale. Për më tepër, ndikimi i pranimit të fajësisë së të pandehurit në veprimet e tjera procedurale të
ndërmarra gjatë procedurës penale, kryesisht mbi provat dhe shkallën e vërtetimit të provave, lidhet
drejtpërdrejt me shkallën e efikasitetit të drejtësisë penale. 19
Nga gjithsej 288 raste të monitoruara në fushën e të drejtës penale për vitin 2020, në 50 prej tyre
të pandehurit u deklaruan fajtorë dhe procedura përfundoi me aktgjykim në bazë të pranimit të fajësisë
gjatë seancës kryesore. Paraqitja grafike nr.13 jep përmbledhje për zbatimin e këtij instituti në 15 gjykatat
themelore në vend. Megjithëse në Gjykatën Themelore Penale në Shkup si gjykata me vëllimin më të
madh të lëndëve penale u monitoruan 47 lëndë, aplikimi i pranimit të fajësisë si institut u regjistrua në
vetëm 3 raste, ndërsa në gjykata të tjera më të mëdha siç ishin gjykatat në Manastir, Shtip dhe Strumicë,
pranimi përdoret në shumicën e lëndëve ose përqindje-15% në Manastir nga 29 lëndë, 25% në Shtip nga
25 lëndë dhe 26% në Strumicë nga 28 lëndë të monitoruara.
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Grafiku nr.13 Aktgjykime në bazë të pranimit të fajit
Ligji për procedurën penale përcakton që në momentin kur i pandehuri shpreh vullnetin të
deklarohet fajtor dhe pranon krimin për të cilin akuzohet, gjyqtari ose kryetari i këshillit që vepron në
këtë lëndë ka detyrimin të kontrollojë: nëse rrëfimi është vullnetar, nëse i pandehuri është në dijeni të
pasojave juridike nga pranimi i fajësisë dhe nëse është në dijeni të pasojave në lidhje me detyrimet
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pronësore - juridike, si dhe shpenzimet e procedurës penale. Prandaj, pranimi ka fuqi juridike dhe
është legjitim nëse jepet vullnetarisht, me vetëdije dhe me kuptim të pasojave juridike, si dhe pasojave
në lidhje me pasojat në lidhje me detyrimet pronësore - juridike dhe shpenzimet e procedurës penale.
Me qëllim të kontrollohen të gjitha këto parametra të përcaktuara nga ligji, në pyetësorin e sistemuar
të udhëhequr nga vëzhguesit tanë, u krijuan pyetje për monitorim pikërisht të kësaj pjese të procedurës
së përshpejtuar të pranimit të fajit. Kështu, në lëndët e monitoruara, vëzhguesit arritën në përfundimin
se gjykata në 26% të lëndëve ku ekziston pranimi i fajësisë nuk ka kontrolluar të gjitha tiparet e veprës
penale (Grafiku nr.14), ndërsa në 24% të rasteve nuk ishte kontrolluar aspekti i pranimit të fajësisë në
mënyrë vullnetare (Grafiku nr.15), dhe në 16% sa janë të vetëdijshëm në lidhje me pranimin e fajësisë
(grafiku nr.16)
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Grafiku nr. 14: Kontroll i të gjtiha shënimeve të
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Grafiku nr. 15: Kontroll i pranimit vullnetar të fajit
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Grafiku nr.16 Kontrollim i të qenit të vetëdijshëm kur pranon fajin
Pas pranimit të fajit, dhe nën kushtet e parashikuara me ligj, paraqiten vetëm ato prova që i
referohen vendimit për sanksion, të tilla si fragmente nga evidenca penale e të pandehurit, dokumente
për gjendjen e tij materiale dhe familjare, prova për shëndetin e tij gjendja ose gjendjen e anëtarëve të
familjes së tij, rrethanat dhe provat që tregojnë se krimi është kryer nga pakujdesia, etj., dhe me qëllim
të vetëm -gjykata të mund të masë lartësinë e dënimit që do të shqiptohet në përputhje me rrethanat. Të
dhënat tregojnë se në 76% të rasteve në të cilat kishte pranim të fajësisë (Grafiku nr.17), provat u
paraqitën saktësisht në lidhje me atë informacion që është i nevojshëm për gjykatën, në mënyrë që të
shqiptohet vendim i drejtë.
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Grafiku nr. 17: Prova pas pranimit të fajit

Grafiku nr. 18: Nëse pranimi i fajit është në
mënyrë vulnetare

Pranimi i fajit si institut ka për qëllim të jetë vullnetar dhe asnjë kërcënim, forcë ose formë tjetër e
detyrimit ose premtimit të ndonjë përfitimi nuk duhet të përdoret kundër të akuzuarit. Vetë ligji përcakton
nga i akuzuar në procedurën nuk guxon të kërkohet me dhunë çfarë do lloj deklarate tjetër si dhe se me
pranimin e fajit vetëm justifikohet pritshmëria e të pandehurit se do të marrë dënim më të vogël. Mirëpo,
është veçanërisht e rëndësishme të theksohet se kur bëhet fjalë për dënim më të vogël, dhe jo për ndonjë
marrëveshje paraprake për llojin dhe lartësinë e dënimit midis të pandehurit, gjykatës dhe prokurorit. 20
Paraqitja grafike nr.18 paraqet pikërisht përshtypjen e vëzhguesve se pranimi i fajësisë nuk ishte
dhënë vullnetarisht në 10% të lëndëve në të cilat është vërejtur aplikimi i këtij instituti. Vërejtja më e
zakonshme në lidhje me arsyen e perceptimit të tillë, vëzhguesit përmendën përshtypjen që ka lënë
gjykatësi në lëndët, ndërkaq gjatë komunikimit me të pandehurin i cili ka qenë në fazën e pranimit të
fajësisë. Gjegjësisht, në disa raste gjyqtarët që vepruan i sqaruan të pandehurit se nëse ai e pranon
fajësinë do të marrë dënim me kusht ose në rast kur për shembull dy persona u akuzuan në procedurë,
pasi theksuan se vetëm një do të pranonte fajësinë, gjyqtari e kushtëzoi pranimin e fajësisë të njërit me
pranimin e fajësisë së tjetrit përkatësisht nuk ka lejuar që vetëm njëri nga të pandehurit të pranojë
fajësinë. Në kontekstin e këtyre praktikave të gabuara të disa gjykatave dhe gjyqtarëve individualë,
Koalicioni "Të gjithë për Gjykim të Drejtë" bëri reagim publik dhe shkresë në adresë të kryetarit të gjykatës
kompetente, mbështetur nga praktika gjyqësore e GJEDNJ-së, veçanërisht në aktgjykimin Neshtak
kundër Sllovakisë 21, ku përcaktohet shkelja e nenit6 të KEDNJ-së dhe konsiderohet se prezumimi i
pafajësisë sipas nenit 6 shkelet nëse një vendim gjyqësor ose deklaratë e nëpunësit publik ose gjykatësi
në lidhje me person të akuzuar për vepër penale pasqyron mendimin se ai është fajtor para se të
vërtetohet e njëjta në pajtim me ligjin. Ndërsa në aktgjykimin Garitski kundër Polonisë 22 gjykata
konsideron se kjo është e mjaftueshme, madje edhe në mungesë të ndonjë konkluzioni zyrtar, nëse ka
disa mendime që sugjerojnë që gjykata ose nëpunësi e konsiderojnë të pandehurin fajtor, përbën shkelje
të parimit të prezumimit të pafajësisë. Në përputhje me nenin 10 paragrafi 1 i LPP-së, ndalohet me forcë
të detyrohet i akuzuari ose person tjetër që merr pjesë në procedurë, të pranojë fajësinë ose ndonjë
deklaratë tjetër. Pranimi i fajësisë duhet të jetë shprehje e vullnetit të lirë të të pandehurit dhe ka vlerë
vetëm nëse jepet sipas udhëzimeve të caktuara saktë nga organi që kryen procedimin. 23
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PROCEDURA E PARAQITJES SË PROVAVE
Procedura e paraqitjes së provave është pjesë e procedurës që vjen pas fjalës hyrëse të dhënë
nga palët, me të cilat pjesëmarrësit në procedurë i vendosin teoritë e tyre të lëndës ose mbrojtjes dhe
vendosin udhëzimet e mëtejshme për zhvillimin e lëndës. Edhe pse kjo pjesë e procedurës u vendos 78 vjet më parë me ndryshimet më domethënëse në Ligjin për procedurën penale, i cili parashikon
transformimin e plotë të procedurës nga inkuizitore në akuzatore, praktika e zbatimit jo konsistent dhe jo
korrekte të këtij instituti ende vihet re.
Faza e paraqitjes së provave në një procedurë është një nga fazat kryesore në procedurën penale.
Kjo sepse përmes mënyrës së kryerjes së saj, por edhe rregullave për paraqitjen e provave, gjykata
peshon vlerën e tyre provuese gjithashtu edhe aftësinë e prokurorisë të vërtetojë përtej dyshimit të
arsyeshëm bazën e një akuze, dhe me këtë kryerjen e ndonjë vepre.
Nëse kihet parasysh rëndësinë e kësaj faze të seancës kryesore, pa dyshim mund të shihet pse
vetë ligji siguroi detaje në lidhje me zhvillimin e procedurës së paraqitjes së provave, rendin e paraqitjes
së provave në seancën kryesore, garancitë procedurale për të pandehurit në procedurë, etj. Në procesin
e procedurës së provave, gjykata ka një rol për të kontrolluar mënyrën dhe rendin e marrjes në pyetje të
dëshmitarëve dhe ekspertëve dhe prezantimin e provave, duke marrë parasysh efikasitetin dhe kostoefektivitetin e procedurave. Kjo pjesë e procedurës mundëson kundërshtimin e ndërsjellë të provave dhe
mundësinë për negocim ndërmjet palëve, si dhe aplikimin e teknikave për marrjen në pyetje të
dëshmitarëve dhe personave në procedurë. Në këtë fazë, aftësia e palëve në procedurë është më e
dukshme, si dhe mundësia e përshtatjes së strategjive të tyre për kryerjen e procedurës në interes të
palës që ata përfaqësojnë - shtetin ose qytetarin. Gjatë procedurës së paraqitjes së provës, në përputhje
me ndryshimet e fundit thelbësore në Ligjin për procedurën penale, gjykata ka rol më pasiv, përkatësisht
rolin e kontrolluesit të mënyrës dhe rendin e marrjes në pyetje të dëshmitarëve dhe ekspertëve dhe
prezantimin e provave, duke marrë mbajtur llogari për efikasitetin dhe kosto-efektivitetin e procedurës.
Në këtë pjesë të procedurës, gjykata vendos për kundërshtimet e palëve dhe, sipas vlerësimit dhe
gjykimit të saj, mund të ndalojë pyetje të caktuar ose përgjigjen e një pyetjeje.
Nga procesi i monitorimit i kryer, është evidentuar se provat materiale përdoren më së shumti si
prova në procedurat penale, pasuar nga dëshmitë e dëshmitarëve dhe ekspertëve. Mirëpo, edhe pse
paraqitja e provave materiale është kryesisht përdorimi i provave, provave verbale, përkatësisht dëgjimi
i dëshmitarëve është ajo që tërheq më shumë vëmendje, veçanërisht për shkak të aplikimit të teknikave
të ndryshme të marrjes në pyetje të prezantuara në Ligjin për procedurën penale. Në procesin e
propozimit dhe paraqitjes së provave, ligji përcakton renditje që i jep përparësi paditësit të autorizuar
(zakonisht prokurorit publik, por jo rrallë paditësit privat), dhe më pas mbrojtjes ose të akuzuarit.
Sidoqoftë, secila nga palët në procedurë ka mundësinë të planifikojë dhe përcaktojë rendin sipas të cilit
do të donte të paraqiste provat e saj të propozuara, dhe të cilat i konsideron si më të përshtatshme dhe
të rëndësishme për të provuar teorinë e saj për lëndën.
Në të dhënat tona nga seancat e monitoruara, kemi hasur në vetëm dy raste kur ka devijim nga
rendi i caktuar, dhe e njëjta ka të bëjë me ndryshimin e rendit të marrjes në pyetje të dëshmitarëve për
shkak të ekonomisë së procedurës. Sidoqoftë, është shumë më e rëndësishme, siç u përmend më lart,
mënyra e kryerjes së teknikës së marrjes në pyetje të dëshmitarit. Domethënë, marrja në pyetje e
drejtpërdrejtë nënkupton udhëzimin e dëshmitarit përmes deklaratës së tij, prandaj pritet edhe pala që e
ka propozuar të bëjë përpjekje dhe të përdorë vlerën maksimale provuese të provave përmes teknikës
së duhur të marrjes në pyetje të drejtpërdrejtë. Por, fatkeqësisht nga të dhënat e përpunuara, si në vitet
e kaluara, hasim në situata në të cilat palët e lënë dëshmitarin i cili është thirrur të thotë atë që dëshiron
në lidhje me shkakun konkret për të cilin është thirrur. Edhe pse ky nuk është rasti me pjesën
mbizotëruese të seancave në të cilat dëshmitarët merren në pyetje, megjithatë si praktikë paraqitet në
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procesin e marrjes në pyetje nga prokurori publik (Grafiku nr.19) dhe nga mbrojtësi i të pandehurit
(Grafiku nr.20), që vetëm tregon faktin se edukimi i mëtejshëm dhe ndërtimi i kapaciteteve të palëve në
procedurë janë akoma të nevojshme, në mënyrë që të përfaqësojnë në mënyrë më efektive prokurorinë,
përkatësisht mbrojtjen.
E la të tregojë
21%

E la të tregojë
24%

E udhëzonte gjatë deklaratës me
76%

E udhëzonte gjatë deklaratës me
79%

Grafiku nr. 19: Mënyra e realizimit të marrjes në
pyetje nga PP

Grafiku nr. 20: Mënyra e realizimit të marrjes në
pyetje nga mbrojtësi

Mirëpo, përkundër zotërimit të pamjaftueshëm të teknikave të marrjes në pyetje, vëzhguesit vunë
re qëndrueshmërinë e një praktike të mëparshme e cila ishte rregull në zbatimin e Ligjit të mëparshëm
për procedurën penale. Gjegjësisht, paraqitja e provave në procedurë sipas ligjit kryhet në procedurë në
mënyrë që ato të paraqiten nga palët në seancën kryesore, ashtu siç konsiderojnë se është më mirë për
vërtetimin e teorisë së lëndës. Kjo do të thotë që palët i paraqesin provat vetë. Por, siç u përmend më
lart, praktika e vendosur nga ligji i mëparshëm vazhdon, kështu që gjykatat janë ato që në pjesën
dominuese të lëndëve, por edhe gjykatat, që shihet nga paraqitja grafike më poshtë, të cilat paraqesin
provat dhe këtë e bëjnë me leximin e titullit të provës. Vetëm në Gjykatën Themelore Penale në Shkup
gjejmë një praktikë të larmishme të paraqitjes së provave, nga të cilat mund të shihet se të katër opsionet
e ofruara të cilat i kanë pasur vëzhguesit në pyetësor ishin regjistruar si të pranishme. Konkretisht, përveç
prezantimit me leximin e provave nga gjyqtari, u vu re prezantimi i përmbajtjes së tyre nga gjykata, si dhe
leximi identik vetëm i titullit të provës nga pala që e ka propozuar, dhe rrallë por jo aspak, raste kur vetë
palët kanë paraqitur siç duhet përmbajtjen e provave të ofruara në procesin e paraqitjes së tyre para
gjykatës.
Kjo, mënyra e fundit e paraqitjes së provave ka rëndësi të veçantë, sepse kur publiku është i
pranishëm në fazën e procedurës dëshmuese, përmes aplikimit të këtij koncepti të paraqitjes së provave
ka mundësinë të njihet me përmbajtjen e tyre dhe mund të bëjë vlerësim të plotë të rrethanave të
pretenduara, si nga prokuroria ashtu edhe nga mbrojtja, kështu veçanërisht duke pasur parasysh se
transparenca e plotë e gjykimeve është me rëndësi të madhe në ushtrimin e së drejtës për gjykim të
drejtë dhe fer.
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Grafiku nr.21 Mënyra e prezantimit të provave
Ligji përcakton që pas përmbushjes së garancive procedurale të palëve për marrjen në pyetje të
drejtpërdrejtë dhe të tërthortë të dëshmive të propozuar për dëshmi verbale në procedurë, gjykata ka
mundësinë në përputhje me nenin 383 parag.5, përmes këshillit ose gjykatësit individual palëve,
dëshmitarëve, ekspertëve ose këshilltarëve teknikë, tu parashtrojë pyetje. Por shumë shpesh në praktikë,
dhe bazuar në praktikat e vjetra të transferuara të ligjit të mëparshëm, gjyqtarët shpesh, duke mos
përcaktuar siç duhet gamën e tyre të pyetjeve dhe sa deri ku kanë guxuar të bëjnë pyetje, e shndërrojnë
marrjen në pyetje në marrje në pyetje shumë të veçantë nga gjykata, megjithëse ky proces nga palët
tashmë ka përfunduar. Fryma e ligjit procedural tregon se kjo dispozitë ka arsyetimin e saj vetëm në
drejtim të sqarimit plotësues dhe sqarimit të mëtejshëm të fakteve që janë vërtetuar ose theksuar tashmë,
dhe aspak për fakte të reja që deri atëherë nuk ishin pjesë e shqyrtimit të palëve.
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Grafiku nr.22 Mënyra e marrjes në pyetje nga gjykata
Por le të shohim zbatimin e kësaj dispozite të ligjit dhe qëndrueshmërinë e praktikave të ligjit
të mëparshëm përmes të dhënave. Në paraqitjen grafike nr.22 kjo çështje analizohet përmes
veprimeve të gjyqtarëve në të 15 gjykatat që i nënshtrohen monitorimit, kështu që mund të konkludohet
se në 2/3 e gjykatave, gjyqtarët nuk përdoren me këtë mundësi ligjore, në një pjesë edhe më të vogël
ata i përdorin këto kompetenca me qëllim sqarimin e përgjigjeve të dhëna, siç parashikohet në fakt në
ligj, ndërsa në një numër shumë të vogël, në më pak se 1/3 e gjykatave, janë tejkaluar kompetencat,
kështu që marrja në pyetje ka kaluar në marrje në pyetje krejtësisht të veçantë nga gjykata. Kur
krahasojmë këto të dhëna me të dhënat e vitit të kaluar, do të vërejmë një trend të rritjes së përdorimit
të së drejtës që gjykata të bëjë pyetje për sqarim, të parashikuara pikërisht në nenin 383 parag.5 të
LPP-së. Nëse ky raport i përdorimit tësë drejtës gjatë vitit 2018 dhe 2019 24 ishte 56% në drejtim të
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përdorimit të së drejtës, ndërsa 44% - jo, këtë vit vërejmë rritje të tij prej 9%, dhe i njëjti shprehet me
65%.
E drejta për ankesë të palëve në procedurë, veçanërisht për mbrojtjen, është një nga indikatorët
që sugjerojnë për mundësitë e barabarta të palëve në procedurë, dhe në këtë rast mbrojtja të sfidojë
provat kundër të pandehurit. Pamundësimi i kësaj është evidentuar si shkelje e nenit 6 të KEDNJ-së
në çështjen Rachdad k. Francës 25. Bazuar në këtë, gjykata si kontrollor në procedurën penale ka
autoritet të veprojë në lidhje me kundërshtimet e palëve në të njëjtën, dhe kështu të ndalojë pyetjet
ose përgjigjet e tyre, nëse vlerëson se pyetjet janë të papranueshme, të përgjigj ura paraprakisht ose
të parëndësishme. Për këto vendime, gjykata miraton aktvendime procedurale në procesverbal,
kundër të cilave palët nuk kanë të drejtë ankese. Pranimi i ankesave është vendim i gjykatës i cili bëhet
në bazë të bindjes së të gjyqtarit i cili vepron dhe vendim i cili duhet të bëhet publik dhe të shpjegohet
shkurtimisht.
Nga kushtet dhe rrethanat e shpjeguara shkurtimisht nën të cilat veprohet në lidhje me ankesat,
pa dyshim mund të konkludohet se regjistrimi i ankesës në procesverbalin e seancave është diçka që
nuk duhet të përjashtohet. Sidoqoftë, praktika në një pjesë të vogël të gjykatave tregon se në këtë
ekzemplar përfaqësuese të lëndëve që u zgjodhën rastësisht, në disa prej seancave të mbajtura për to,
të cilat janë në fazën e paraqitjes së provave, gjykatat e hoqën këtë detyrim. Konkretisht, nga paraqitja
grafike nr.23 mund të shihet se kjo praktikë është më e dukshme në Gjykatën Themelore në Kumanovë,
por rastet janë regjistruar në Gjykatën Themelore në Strugë, Veles, si dhe në Gjykatën Themelore Penale
në Shkup.
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Grafiku nr.23 Evidentimi i ankesa në procesverbal
Kjo fotografi na dha arsye për përpunimin e të dhënave nga të gjitha seancat e monitoruara për
këtë çështje, pas së cilës kemi statistika që tregojnë se në 23% të numrit të përgjithshëm të seancave të
monitoruara që ishin në këtë fazë të procedurës, dhe në të cilat janë paraqitur ankesa nga palët në
procedurë, të njëjtat nuk janë evidentuar në procesverbalet nga gjykata.
Ajo që veçanërisht bën përshtypje në trajtimin e barabartë të palëve në procedurë është mënyra
në të cilën gjykata iu qaset dhe i trajton ato. Është interesante të analizohet kjo përmes prizmit të pranimit
të pyetjeve, për të cilat tashmë përmendëm se vendos dhe ndërhyn gjykata në këtë fazë të procedurës.
Grafiku i parë më poshtë, grafiku nr.24 i referohet asaj nëse gjykata ka reaguar në lidhje me pyetjet të
shtruara nga palët në procedurë, kështu që mund të shihet se në pjesën më të madhe gjykata ka
konstatuar nevojën për të ndërhyrë në pyetjet e bëra nga avokati në 55% të konsiderueshme të seancave.
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Në një pjesë dukshëm më të vogël ka pasur reagime ndaj pyetjeve në lidhje me pranimin e pyetjeve të
prokurorisë dhe në përqindje të parëndësishme prej 3% ndaj pyetjeve të të pandehurit.
Shfaqja grafike e mëposhtme (nr.25) ofron përmbledhje të ndërhyrjeve gjyqësore pa asnjë vërejtje
nga palët në procedurë. Kështu, përsëri pyetjet e mbrojtjes janë ato mbi të cilat gjykata kishte më shumë
vërejtje, në 29% të seancave, ndërsa pyetjet e bëra nga prokuroria, veçanërisht në mungesë të një
kundërshtimi të ngritur në mënyrë aktive nga mbrojtja, ishin subjekt i rishikimit përkatësisht nuk u lejuan
në 4% të seancave. Këto të dhëna nuk duhet të na çojnë domosdoshmërisht në përfundimin se palët ose
në këtë rast mbrojtja nuk është në gjendje dhe mjaft e gatshme për të formuluar pyetje, pavarësisht për
cilat teknika të marrjes në pyetje bëhet fjalë, për arsyen e thjeshtë se perceptimet e pjesëmarrësve në
grupet e punës flasin për të kundërtën, se të dy palët në procedurë kanë hapësirë për përmirësim në
zbatimin e teknikave të marrjes në pyetje. Por, për këtë gjithashtu flet edhe shfaqja grafike e mëposhtme
(nr.26) që tregon reterim të gjykatës nga kompetencat e saj në procedurën, si arbitër i pavarur dhe
përfshirjen e drejtpërdrejtë në procesin e formulimit të pyetjeve. Në këtë rast ne shohim se në një
përqindje dominuese prej 77% gjyqtari nuk u përfshi në formulimin e pyetjeve, ndërsa kur e ka bërë këtë,
në një ndryshim përqindjeje pothuajse të parëndësishme, e ka bërë për mbrojtjen - në 11% dhe
prokurorinë - në 7% të seancave. Në përqindje të vogël prej 5%, ndërsa pritet që kjo përqindje të jetë më
e lartë, gjykata ishte e përfshirë në formulimin e pyetjeve kur ishte fjala për të pandehurin.
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Grafiku nr. 25: Intervenime të gjyqit pa
kundërshtime
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Grafiku nr.26: Intervenim i gjykatës në formulimin e pyetjeve
Siç u përmend më parë, personi i akuzuar në procedurën penale ka rol shumë specifik - si subjekt
procedural, por edhe si burim i të dhënave ose provave për faktet që përcaktohen para gjykatës penale.
Prandaj, ndonjëherë është e nevojshme që personi i akuzuar të japë deklaratën e tij në lidhje me njohuritë
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që ka në lidhje me situatën specifike faktike në lidhje me veprën penale për të cilin akuzohet. Por, ligji
përcakton se ky person mund të jetë provë vetëm me sugjerimin e mbrojtjes. Kjo do të thotë me propozim
të mbrojtësit të tij ose të vetë të pandehurit, nëse ka shprehur vullnet për të dëshmuar në seancën
kryesore. Për dalim nga provat e tjera që mbrojtja mund të propozojë deri në seancën e parë, në listën e
provave që propozon, ky propozim për marrjen në pyetje të të pandehurit mund të jepet gjatë seancës
kryesore deri në përfundimin e procedurës së provës, e cila është në pajtim me ushtrimin e së drejtës
për mbrojtjen e të pandehurit.
Bazuar në të dhënat e mbledhura dhe të përpunuara më poshtë, në grafikun nr.27 shohim se i
pandehuri në 66% të lëndëve ishte shqyrtuar me sugjerim të mbrojtjes, përkatësisht ka vendosur të
shfrytëzojë mundësinë dhe të paraqesë gjetjet e tij në lidhje me lëndën konkrete. Mirëpo, ajo që është
më specifike në lidhje me përfshirjen e të pandehurit si provë në procedurë është mundësia të merret në
pyetje edhe kur nuk ka mbrojtësin e vet në procedurë. Ligji përcakton që në rast se i pandehuri nuk ka
mbrojtës gjatë seancës kryesore, nuk ka kushte për shqyrtimin marrjen në pyetje të tij të drejtpërdrejtë
në kuptimin e vërtetë, kështu që ai proces zhvillohet në mënyrë që i pandehuri jep deklaratën e tij vetë,
pa u pyetur nga gjykata ose ndonjë pjesëmarrës tjetër në procedurë. Kjo, natyrisht, pasohet nga
mundësia që pala tjetër në procedurë ta marrë në pyetje në mënyrë të kryqëzuar, dhe së fundmi edhe
gjykata nëse ka nevojë për të sqaruar ndonjë fakt. Por tek ne është evidentuar praktika (Grafiku nr.28)
në të cilën personi i cili nuk ka mbrojtës në procedurë, dhe jep deklaratë, gjykata është ajo që në 40% të
seancave të monitoruara, e ka udhëhequr personin përmes deklaratës së tij/saj. Sidoqoftë, kjo paraqet
praktikë që duhet të braktiset sa më shpejt të jetë e mundur sepse shkelja e të drejtave të të akuzuarit
ose marrja në pyetje e tij në kundërshtim me dispozitat e ligjit procedural, ka potencialin ta kthejë
deklaratën e tij në prova të paligjshme, që më pas nuk mund të përdoret në procedurë.
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Grafiku nr. 27: Marrja në pyetje e të akuzuarit me
propozim të mbrojtjes

Grafiku nr. 28: Mënyra e dhënies së deklaratës
nga i akuzuar i cili nuk ka avokat

Ligji për procedurën penale rregullon mënyrën e regjistrimit të seancës kryesore. Për të është
planifikuar të regjistrohet audio ose vizuale-audio, dhe në fillim të seancës, kryetari i këshillit informon
palët e pranishme dhe pjesëmarrësit e tjerë në procedurë se seanca po regjistrohet dhe se regjistrimi
është audio ose regjistrimi është vizual-audio në seancën e mbajtur. Regjistrimi audio ose vizual-audio i
seancës kryesore mundëson regjistrimin e plotë dhe autentik të gjithçka që ka ndodhur gjatë seancës
kryesore. Në këtë mënyrë pamundësohet të bëhet çfarë do llojlëshimi gjatë shënimit të përmbajtjes në
procesverbalin e seancës kryesore, e cila nga ana tjetër është garanci për besueshmërinë e saj dhe
prezantim real të asaj që ndodh në seancën kryesore. 26
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Kjo çështje është pjesë e metodologjisë së organizimit për vite me radhë, më saktësisht nga
vendosja e mundësisë për regjistrim vizual dhe audio të seancës. Dhe çdo vit gjetjet shkojnë në atë
drejtim se gjykata nuk bën përpjekje të mjaftueshme për të korrigjuar praktikën e saj të diktimit të asaj që
thuhet në seancën kryesore, në procesverbal, dhe aq më pak i regjistron seancat dëgjimore në mënyrë
vizuale ose audio. Për hir të së vërtetës, mundësia për regjistrim audio-vizual të seancave është me të
vërtetë e kufizuar dhe varet nga burimet në dispozicion të gjykatës themelore, në këtë moment, kjo
zbatohet vetëm në Gjykatën Themelore Penale në Shkup, siç mund të shihet në grafikun nr.28. Në
gjykatat e tjera, praktika e diktimit të gjyqtarit në procesverbal atë që palët ose dëshmitarët e kanë thanë
si deklaratë vazhdon dhe në një pjesë shumë të vogël ka vend që palët të deklarojnë pretendimet e tyre
drejtpërdrejt në procesverbal.
Kur krahasohen të dhënat e këtij viti me ato të mëparshmet, është e nevojshme të përmendet se
ky vit është një vit me regjistrime audio-vizuale dukshëm më pak se ai i mëparshmi, por ky fakt është
kryesisht për shkak të faktit se vitin e kaluar zona tematike e seancave të monitoruara ishin në fushën e
krimit të organizuar dhe korrupsionit, kështu që pavarësisht nëse u zhvilluan në Gjykatën Themelore
Penale ku ka kushte për regjistrim ose në ndonjë nga gjykatat e tjera, regjistrimi kishte të bënte
drejtpërdrejt me kompleksitetin e lëndëve dhe përpjekja për ruajtjen e praktikës së regjistrimit të lëndëve
në këtë fushë. Këtë vit, përqindja e seancave dëgjimore të incizuara është vetëm 4 dhe siç përmendëm,
ato regjistrohen ekskluzivisht në Gjykatën Themelore Penale në Shkup. Sidoqoftë, jo më pak
shqetësuese është praktika e numrit të madh të seancave dëgjimore që regjistrohen përmes diktimit nga
kryetari i këshillit në procesverbal, gjë që ndikon shumë në menjëhershmërinë e deklaratave që shënohen
në procesverbal.
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Grafiku nr.29 Mënyra e regjistrimit të seancës
kryesore

Grafiku nr.30 Mënyra e regjistrimit të seancës
kryesore në gjykata
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Paraqitja grafike nr.29 i referohet pikërisht kësaj praktike të përhapur negative të gjykatave
themelore - të shënimit të deklaratave të dëshmitarëve dhe pretendimeve të palëve përmes diktimit nga
gjykata. Në të dhënat e analizuara në këtë mënyrë, mund të shihet se në 75% të seancave të
monitoruara, gjykata ishte ajo përmes së cilës u shënua përmbajtja në procesverbal, ndërsa me këtë
drejtpërdrejt ka ulur përqindjen e regjistrimit të drejtpërdrejtë të deklaratave në procesverbal. Në këtë
mënyrë, regjistrimi i plotë dhe autentik i gjithçka që ka ndodhur gjatë seancës kryesore mohohet dhe
mundësohen lëshime gjatë shënimit të përmbajtjes në procesverbal dhe rrezikohet besueshmëria e
deklaratave, si dhe paraqitja reale e asaj që ndodhi në seancën kryesore.
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E DREJTA E GJYKIMIT PUBLIK
E drejta për gjykim të drejtë është pjesë përbërëse e gjykimit fer dhe standardet ndërkombëtare
të pranuara për proces të drejtë dhe fer, e drejtë që mundëson mbikëqyrje publike mbi punën e gjykatës
me qëllim të minimizohet arbitrariteti në veprimin e gjykatës, si dhe të rritet besimi publik në gjykatat.
Dihet prej kohësh që përshtypjet e publikut, por edhe të vetë pjesëmarrësve nëse një proces i caktuar
është i drejtë dhe fer është pikërisht përmes vlerësimit të mënyrës së trajtimit të pjesëmarrësve në
procedurë nga gjykata, në këtë mënyrë bërja publike e procedurave praktikisht mundëson zbatim adekuat
të të gjitha standardeve të tjera të përfshira në nenin 6 të KEDNJ-së.
Në këtë drejtim, këtë vit mund të konkludohet se gjykimet ishin kryesisht publike, dhe publiku u
përjashtua vetëm në 3 raste, ndërsa në seancat e tjera ato ishin publike pa ndonjë pengesë për
përfaqësuesit e mediave ose publikun e gjerë, nëse kanë interes për të marrë pjesë (grafiku nr.31).
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Grafiku nr.31 A ka qenë gjykimi publik
Në të tre rastet kur përjashtohet publiku, janë marrë vendime mbi të cilat vendimet shpallen dhe
shpjegohen publikisht, kështu që në përputhje me rrethanat në 2 nga këto raste përjashtimi i publikut
është për shkak të mbrojtjes së jetës private të të pandehurit, dëshmitarit ose të dëmtuarit, ndërsa në 1
rast është për mbrojtjen e interesave të një të mituri. Ajo që është interesante është se në asnjë nga këto
3 raste gjykata nuk lejoi praninë e publikut ekspert në përputhje me nenin 355, paragrafi 2 i LPP, që është
situatë krejtësisht në kundërshtim me të tjerat, lloje tematike të monitorimit, ku në monitorimin e dhunës
në procedurat familjare, si dhe procedurat në lidhje me krimin e organizuar dhe korrupsionin, gjykatat
lejuan vëzhguesit të ishin të pranishëm si publik ekspert në seancat dëgjimore ndërsa publiku ishte i
përjashtuar, në mënyrë që të mundësohej mbledhja e duhur e të dhënave, por edhe për të siguruar
drejtësinë e procedurës edhe kur zhvillohet me dyer të mbyllura. Për shkak të kësaj, është e nevojshme
të bëhen përpjekje shtesë për të rritur besimin e gjyqtarëve në organizatat joqeveritare, të njëjtat të
njoftohen me metodologjinë e monitorimit, qëllimet për të cilat mblidhen të dhënat dhe mënyrat në të cilat
ato përpunohen, me qëllim të mundësohet pjesëmarrja për publikun profesional edhe në seancat
dëgjimore ku përjashtohet publiku. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në rastet kur të miturit paraqiten,
qoftë si viktima apo si të pandehur, për të cilat procedura për shkak të mosbesimit të gjyqtarëve të lejojnë
praninë e publikut ekspert në këto seanca, nuk ekzistojnë absolutisht aspak të dhëna për shkallën e
respektimit të standardeve ndërkombëtare për gjykim të drejtë dhe fer, as dispozitat e LPP dhe Ligjit për
drejtësi për fëmijët, të cilët i referohen procedurave penale që përfshijnë të mitur.
Për të mundësuar publicitet adekuat të procedurave, është e nevojshme që përfaqësuesit e
publikut të mund të marrin pjesë në të gjitha të dhënat e nevojshme për një gjykim në kontekstin e vendit
dhe kohës së seancës, të cilat duhet të jenë lehtësisht të qasshme për publiku në mënyrë që të mund të
konsiderohet se kriteret e publicitetit janë përmbushur. Në këtë drejtim, për fat të keq, këtë vit ka një
përqindje jashtëzakonisht të lartë të të dhënave të pa publikuara (29%) për kohën dhe vendin e gjykimeve
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në objektin e gjykatës, që në publik mund të lërë përshtypje për çorganizimit dhe mungesë të seriozitetit
në procedurat gjyqësore, veçanërisht në drejtim të menaxhimit të rrjedhës së procedurave, ose më keq,
përshtypja se në këtë mënyrë gjykata po përpiqet të imponojë profil të ulët në gjykim dhe kështu të jetë
nën radarin e publikut (Grafiku nr. 32). Prandaj, është me rëndësi të veçantë që gjykatat të bëjnë përpjekje
për të mundësuar publiku të informohet në detaje, plotësisht dhe në kohën e duhur për kohën dhe vendin
e e mbajtjes së shumicës së gjykimeve.
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Grafiku nr. 32: Të dhëna të publikuara në mënyrë transparentë për vendin dhe kohën e mbajtjes së
seancave gjyqësore
Kjo statistikë është e veçuar sipas qyteteve, ku mund të shihet se veprimi i gjykatave në lidhje me
bërjen publike të informacioneve në lidhje me vendin dhe kohën e gjykimeve janë me të vërtetë të
ndryshme. Kështu, mund të vërehet se gjykata të caktuara themelore, të tilla si GjThVeles, GjTH Prilep,
GjTH Strumicë, GjTh Ohër dhe GjTh Kumanovë, praktikisht gjithmonë i publikojnë të dhënat për vendin
dhe kohën e gjykimeve në kohën e duhur, ndërsa në gjykata të caktuara, siç është GjTh Kavadar, GjThS
Koçan, GjTh Tetovë dhe GjTh Shtip, publikimi i të dhënave të tilla bëhet vërtet rrallë, dhe në disa prej
këtyre gjykatave e njëjta gjë nuk bëhet aspak (Grafiku nr. 33). Në disa prej gjykatave, si GjTh Shkup,
GjTh Manastir dhe GjTh Kërçovë, ekziston një qasje e përzier, kështu që këto të dhëna publikohen në
shumicën e gjykimeve, por jo për të gjitha.
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Grafiku nr. 33: Të dhëna të publikuara në mënyrë transparentë për vendin dhe kohën e mbajtjes së
seancave gjyqësore
Kjo situatë tregon nevojën për të investuar në pajisje teknike dhe burime njerëzore në pothuajse
të gjitha gjykatat, në mënyrë që të sigurohet informacioni i duhur për publikun në lidhje me të gjitha
gjykimet aktuale, njoftimin e vendit dhe kohës së seancave në mënyrë që të sigurojë prani të papenguar
të publikut në gjykatë, por edhe të mundësojë njoftimin në kohë dhe publik të vendimeve gjyqësore.
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PARIMI I PAANSHMËRISË DHE PREZUMIMI I
PAFAJËSISË
Në pajtim me nenit 6 të KEDNJ-së, çdo person ka të drejtë të gjykohet nga një gjykatë e pavarur
dhe e paanshme. Në pajtim me këtë, pavarësia e gjykatës përcaktohet në përputhje me kornizën e saj
ligjore dhe kufizimet ndaj organeve të tjera shtetërore të ndikojnë në vendimin e gjykatës, ndërsa
paanësia e gjykatës i referohet mungesës së anshmërisë ose ndonjë paragjykimi tjetër që mund të
testohen dhe përcaktohen në disa mënyra 27. Kështu, një nga mënyrat më evidente për testimin e
paanshmërisë së gjykatës është përmes perceptimit subjektiv të pjesëmarrësve në procedurë, i cili
thjesht mund të matet me numrin e kërkesave të paraqitura për përjashtimin e një gjyqtari ose një gjyqtari
porotë në procedurat e monitoruara.
Këtë vit vërehet rënie e kërkesave për përjashtim, kështu që ato paraqiten vetëm në dy nga rastet
e monitoruara, por në të dy rastet bëhet fjalë për kërkesë për përjashtim sipas nenit 35 të LPP-së,
përkatësisht kërkesat e paraqitura nga vetë palët, pas fillimit të seancës kryesore për shkak të paraqitjes
së rrethanave në të cilat pala nuk kishte më besim në objektivitetin e gjykatës. Megjithëse këto janë
vetëm dy raste, që paraqet ulje të caktuar të kërkesave të detektuara për përjashtim, megjithatë, duhet
të kihet parasysh se secila nga palët që dyshon në anshmërinë e gjykatës, duhet të ketë prova për të
mbështetur një pretendim të tillë, i cili në praktikë është jashtëzakonisht e vështirë të provohet,
veçanërisht nëse marrim parasysh se seancat dëgjimore regjistrohen shumë rrallë siç parashikohet në
vetë LPP. Në këtë drejtim, mungesa e kërkesave për përjashtim nuk mund të interpretohet në kuptimin
që palët kanë besim në paanësinë e gjykatës, por që kërkesat për përjashtim paraqiten vetëm në raste
të rralla kur palët besojnë se kanë prova të mjaftueshme për të provojë veprimin gjyqësor të njëanshëm.
Nga ana tjetër, në përputhje me kriteret objektive të vlerësimit, Koalicioni përdor një sërë indikatorë
përmes të cilëve vlerëson paanshmërinë e gjyqtarëve, kryesisht duke vlerësuar sjelljen dhe qëndrimin e
tyre ndaj të gjithë pjesëmarrësve në procedurë dhe duke gjetur ndryshime të caktuara në trajtimin që
fitojnë palët. Në këtë drejtim, është interesante të theksohet se në 22 raste është vërejtur komunikim i
papërshtatshëm midis disa prej pjesëmarrësve në procedurë, me atë që 19 nga këto 22 raste i referohen
komunikimit të pa përshtatshëm të gjykatës me njërën nga palët (Grafiku nr. 34).
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Grafiku nr.34 Ex – parte komunikimi i evidentuar
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Grafiku nr.35 Frikësimi i palëve nga gjykata

Kyprianou kundër Qipros (Kypr ianou kundër Qipros) n r. 73797/01, në dispozicion në https: // hudoc. echr .
coe.int/ eng#{% 22i temid% 22:[% 22001 - 71671% 22]}
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Së pari, duhet të theksohet se megjithëse ky lloj i komunikimit është i rrallë, për fat të keq ai është
vazhdimisht në rritje, gjë që tregon në mënyrë të pashmangshme nevojën për trajnim shtesë për subjektet
në procedurat penale, dhe veçanërisht gjyqtarët në mënyrë që të avancohet situata në drejtim të
përshtypjes të cilën gjyqtarët e lënë me trajtimin e palëve në procedurë. Për më tepër, shumica e këtij
komunikimi të papërshtatshëm është saktësisht midis gjyqtarit dhe njërit prej pjesëmarrësve në
procedurë, kryesisht me prokurorin publik, dhe më pas me mbrojtësin dhe të pandehurin. Gjatë kësaj,
është e rëndësishme të theksohet se në llojin e këtillë të komunikimit ka dallim në varësi të asaj nëse
komunikimi është ndaj prokurorit publik, në të cilin rast pa përjashtim është komunikimi me të cilin
gjykatësi lë përshtypje se ka afërsi me prokurorin publik, kështu që prokurorit publik shpesh i lejohet të
hyjë dhe të dalë në gjykatat nga hyrjet zyrtare, të shkojë me vonesë në gjykim, të hyjnë në gjykatëse para
se të thirret i akuzuari dhe mbrojtësi i tij, madje edhe gjykatësi t'i paraqitet me telefon prokurorit që t'i
thotë se a do të vijë në gjykim ose jo. Sigurisht, pjesë e madhe e këtij komunikimi nuk është tregues i
shkeljes së prezumimit të pafajësisë, por duke qenë se mbrojtja nuk është trajtuar kurrë në këtë mënyrë,
nuk ka si të mos konkludojmë se prokurorët janë madje pak më të privilegjuar se avokatët e mbrojtjes
dhe të pandehurit. Në të kundërt të kësaj, komunikimi i papërshtatshëm i gjykatës me mbrojtësin ose të
pandehurin është shpesh më i ashpër dhe shpesh synon të japë përshtypjen e rigorozitetit dhe
intolerancës së gjykatës ndaj çështjeve praktikisht identike për të cilat tolerohet prokurori, siç janë
mungesat në seanca, mos sigurimi i dëshmitarëve, etj.
Në atë drejtim, përsëri u detektua numër i vogël i procedurave në të cilat gjykatësi trajtoi palët me
frikësim, përkatësisht ai shkoi përtej kompetencave të tij ligjore dhe në një farë mënyre abuzoi me
pozicionin e tij në mënyrë që të impononte pozitë të caktuar mbi njërën nga palët (Grafiku nr. 35).
Megjithëse bëhet fjalë për një numër të vogël të çështjeve në të cilat vërehet sjellje e tillë, megjithatë
vërehet një farë vazhdimësie në zbulimin e rasteve të tilla në nivel vjetor, kështu që mund të konkludohet
se në praktikë gjyqtarë të caktuar tentojnë të sillen ashpër ndaj të pandehurit dhe më butë ndaj
prokurorëve publik.
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PREZUMIMI I PAFAJËSISË
Lidhur ngushtë me paanësinë e gjykatës në procedurat penale është prezumimi i pafajësisë së të
akuzuarit, i cili përfshin garanci shtesë, përkatësisht mbindërton standardet për gjykim të drejtë dhe fer
të përcaktuara me paanësinë dhe pavarësinë e gjykatës. Në pajtim me nenit 13 të Kushtetutës së R.
Maqedonisë së Veriut, parimi i prezumimit të pafajësisë nënkupton se askush nuk mund të shpallet fajtor
derisa kjo të provohet me vendim të formës së prerë të gjykatës. Përveç faktit që ky parim parashikohet
në aktin më të lartë juridik të vendit tonë, i njëjti parashikohet në nenin 6 të KEDNJ-së, si dhe në nenin 5
të LPP-së, i cili në fakt thekson rëndësinë e prezumimit të pafajësisë në kushtet e respektimit të të
drejtave të njeriut. Në praktikë, prezumimi i pafajësisë do të thotë që gjykata nuk duhet të japë përshtypjen
se rezultati i procedurës është i njohur tashmë; prokuroria duhet të provojë se i pandehuri është fajtor
përtej çdo dyshimi të arsyeshëm, mënyra në të cilën i pandehuri është trajtuar gjatë procedurës nuk duhet
të tregojë se i pandehuri është fajtor, mediat duhet të jenë të kujdesshme në raportimin e tyre në mënyrë
që të mos shkelin drejtësinë e procedurës dhe prezumimin e pafajësisë, dhe autoritetet shtetërore duhet
të përmbahen nga bërja e deklaratave që tregojnë rezultatin e procedurave. Me fjalë të tjera, barra e
provës është në anën e prokurorisë, dhe çdo dyshim shkon në favor të të akuzuarit. 28
Nga të dhënat e mbledhura këtë vit, mund të vërejmë një rritje të lehtë të shkeljeve të prezumimit
të pafajësisë, kështu që ato shënohen në 5% të rasteve të mbuluara nga ky monitorim, i cili edhe pse në
vetvete nuk mund të merret si indikator për gjendjen e përgjithshme, veçanërisht nëse marrim parasysh
që shembulli i rasteve të analizuara nuk është reprezentativ, megjithatë, kjo tendencë e rritjes së
shkeljeve të prezumimit të pafajësisë, duhet të adresohet në mënyrë përkatëse (Grafiku nr. 36).
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Grafiku nr.36 Shkelja e prezumimit të pafajësisë

Grafiku nr.37 Gjykata jep përshtypje për veprim të
njëanshëm

Është e rëndësishme të theksohet se shumica e shkeljeve të zbuluara të prezumimit të pafajësisë
ndodhën si rezultat i deklaratave mjaft të qarta të gjyqtarit, kështu që nga 11 shkelje të prezumimit të
pafajësisë në 5 prej tyre bëhej fjalë për presion nga gjykata ndaj të pandehurve të pranojnë se janë fajtor.
Në të gjitha këto raste, gjyqtari iu drejtua të pandehurit para fillimit të seancës për të theksuar se nëse ai
do të pranonte fajësinë do të merrte dënim më të vogël, që tregon qartë se gjyqtari kishte vendosur
tashmë mbi fajësinë e të pandehurit para se të merrej vendimi përfundimtar, ndërkaq e vetmja pyetje që
duhet të përgjigjet është lartësia e sanksionit. Lidhur ngushtë me pranimin e fajësisë janë edhe 2 raste
të tjera kur prokurori publik dhe gjykatësi kanë pritur pranimin e fajit nga i pandehuri sepse "lënda ishte e
qartë", kështu që aspak nuk janë bërë përgatitje për gjykimet. Në të dy rastet, dëshmitarët që ishin
propozuar me aktakuzën nuk u thirrën, pasi i pandehuri u deklarua i pafajshëm në seancë, gjykata dhe
28
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prokurori publik kanë filluar të bëjnë përpjekje të sigurojnë dëshmitarët, ndërsa seancat nuk u prolonguan,
por të gjithë pjesëmarrësit prisnin të vinin dëshmitarët. Për më tepër, një rast u zbulua ku para fillimit të
seancës gjyqtari insistonte në pajtim, duke shprehur mendimin të formuar tashmë për fajësinë e të
pandehurit, por edhe për pretendimin për dëmtim të palës së dëmtuar, si dhe 3 raste kur gjyqtari në
mënyrë të papërshtatshme komentoi si i pandehuri tashmë ishte dënuar ndërsa fajësia e tij është
vërtetuar në mënyrë të plotfuqishme, ndërsa në një nga këto raste gjykata madje iu referua provave
tëcilat ende nuk ishin prezantuar. Sipas të dhënave nga grafiku nr. 37 mund të vërejmë se këtë vit të
gjitha sjelljet e gjykatës që krijuan përshtypjen për anshmëri gjatë veprimit ishin në drejtim të shkeljes së
prezumimit të pafajësisë.
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E DREJTA E MBROJTJES
Kur bëhet fjalë për të drejtën për mbrojtje, neni 6 i KEDNJ-së ofron listë të pashtershme të të
drejtave minimale për secilin person të akuzuar, të cilat i përfshin lista, por nuk kufizohet në të drejtën e
personit të informohet menjëherë në detaje në një gjuhën që ai e kupton për natyrën dhe bazat e
aktakuzës; të ketë kohë të mjaftueshme dhe kushte adekuate për përgatitjen e mbrojtjes; të ketë të drejtë
të mbrohet vetëm ose me avokat të zgjedhur prej tij ose, nëse nuk ka mjete për avokat, të ketë avokat
sipas detyrës zyrtare; të dëgjosh dëshmitarët; dhe ketë përkthyes nëse nuk e kupton ose nuk flet gjuhën
zyrtare të gjykatës. Kjo vendosje e garancive minimale, flet në drejtimin që ato i referohen kryesisht dy
aspekteve të mbrojtjes, ekzistencës së hapësirave adekuate për përgatitjen e mbrojtjes dhe komunikimit
të pandërprerë të të pandehurit me mbrojtësin e tij, si dhe ekzistencën së afatgjati për përgatitjen e
mbrojtjes 29. Në këtë drejtim, në këtë pjesë të analizës, vëmendje e veçantë i kushtohet të gjitha
reagimeve dhe deklaratave të mbrojtjes në seancat kryesore, në drejtim të vështirësive që mbrojtja ka
pasur në fazat e mëparshme të procedurës, në drejtim të përgatitjes së teorisë së rastit.
Në pajtim me nenin 70 të LPP-së, një nga të drejtat themelore të të pandehurit në procedurë është
që të ketë kohë dhe mundësi të mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen e tij si dhe për të komunikuar me
mbrojtësin e tij, pavarësisht nëse të pandehurit i është caktuar paraburgimi, në të cilat raste mbrojtësi
dhe i pandehuri duhet t'u mundësojnë atyre të komunikojnë normalisht në mënyrë që të mund të
përgatisin mbrojtjen dhe teorinë e tyre të lëndës. Kjo e drejtë për komunikim dhe përgatitja e mbrojtjes
duhet të merret veçanërisht në konsideratë përmes prizmit të së drejtës për gjykim të drejtë, sepse çdo
person i akuzuar për vepër penale ka të drejtën për gjykim publik në procedurat kundërshtuese përpara
një gjykate të pavarur dhe të paanshme, të propozojë dhe të paraqesë prova në mbrojtje të tij, si dhe të
kontestojë provat e anës së kundërt. Gjithashtu, për të garantuar plotësisht të drejtën për gjykim të drejtë,
gjykata në veçanti duhet t'i kushtojë vëmendje respektimit të parimit të barazisë së armëve të të dy palëve
në procedurë.
Nuk iu është dhënë qasje deri te të gjitha
provat e mbledhura nga prokuroria
22%
Tjetër
56%
Nuk u janë dorëzuar provat e kërkuara nga
autoritetet e tjera
22%

Grafiku nr. 38: Reagime nga mbrojtja
Nga të dhënat e siguruara mund të konkludohet se këtë vit, me përjashtim të vitit 2018 ku kishte
rritje të menjëhershme të këtyre reagimeve, ekziston trend i vazhdueshëm i reagimeve nnga mbrojtja,
ose më saktësisht në 9 raste këtë vit mbrojtja reagoi ndaj rrethanave të ndryshme në lidhje me mungesën
e kushteve të përshtatshme për përgatitjen e mbrojtjes (Grafiku nr. 38). Nga reagimet e dhëna, mbrojtja
reagoi në mënyrë të barabartë në 22% të çështjeve në lidhje me këtë kanë reaguar se nuk iu ishte dhënë
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qasje në të gjitha provat e mbledhura nga prokuroria, por gjithashtu se provat e kërkuara nga organet e
tjera nuk u ishin dorëzuar.
Ky veprim, kryesisht nga Prokuroria Publike, e cila edhe pas përfundimit të hetimit refuzon të
sigurojë mbrojtjen me të gjitha provat e mbledhura gjatë hetimit, është seriozisht shqetësuese,
veçanërisht pasi që vërehet çdo vit në përfaqësim pothuajse identik midis të gjitha lëndëve të
monitoruara, si dhe sepse ndikon drejtpërdrejt në shkeljen e nenit 6 të KEDNJ-së, ndërsa me këtë edhe
mbi drejtësinë e përgjithshme të procedurave, dhe në mënyrë plotësuese nuk ekzistojnë arsyetime
racionale për një veprim të tillë nga prokuroria. Në këtë drejtim, duhet të konkludojmë se është në veçanti
problematik fakti që në praktikë ende ekziston shprehi për kufizim të qasjes në provat, më saktësisht
interpretim kufizues të dispozitave ligjore, kështu që pamundësohet transkript ose kopje e të gjitha
provave dhe dokumenteve të lëndës, përkatësisht lejohet vetëm këqyrje në materialin e provave dhe atë
në hapësirat e prokurorisë ose të gjykatës. Nga ana tjetër, ekziston qëndrimi i prokurorëve, por edhe
gjykatës se mbrojtësve dhe të pandehurve mund t'u lejohet qasja vetëm në atë pjesë të provave që
prokurori ose gjykata konsideron se prekin të pandehurin, përkatësisht të pamundësohet këqyrja në të
gjitha provat e mbledhura nga prokuroria, gjë që rrit rrezikun e punës së pa përgjegjshme të prokurorëve,
madje edhe keqpërdorimin e plotë të kompetencave të tyre dhe fshehjen e provave.
Nga të dhënat e mbledhura mund të vërehet se ka kufizime serioze që mbrojtja të jetë në gjendje
të kryejë hetimin e saj paralel me atë të prokurorisë, të mbledhë prova, si dhe dëshmi nga dëshmitarët,
të cilat mund të propozohen në seancën kryesore. Në këtë drejtim, në një pjesë të konsiderueshme të
këtyre rasteve kur ka pasur kufizime në përgatitjen e mbrojtjes, ato kanë të bëjnë për shkak të mosnjohjes
së detyrimeve të organeve shtetërore, të cilat i kanë personat juridikë dhe fizikë publikë ose privatë, si
dhe të drejtave që i përkasin mbrojtjes në pajtim me LPP-në. Në këtë drejtim, është e nevojshme të bëhen
përpjekje për të forcuar rolin kontrollues që ka gjykata në raste të tilla, si dhe për përmirësimin e
kapaciteteve të të gjitha organeve që mund të posedojnë prova të rëndësishme për procedurë penale,
në mënyrë që të mundësojë shpërndarjen e tyre të pa penguar deri te personat e involvuar në proceset
gjyqësore.
Megjithatë, këtë vit mund të vërehet rritje të shkaqeve të tjera që shërbyen si shkak që mbrojtja të
reagojë ndaj të drejtës për mbrojtje efektive. Këto arsye janë zakonisht atipike për reagime të tilla nga
mbrojtja, kështu që ato nuk mund të kategorizohen në mënyrë përkatëse, që do të thotë se mund të
ndodhë një situatë e caktuar që mund të ndikojë më shumë të drejta në të njëjtën kohë, ose është jo
kompatibile me disa standarde. Reagime të tilla domethënëse të mbrojtjes i referohen dy çështjeve kur
gjykata pranoi provat e propozuara nga prokurori publik në seancën kryesore, si dhe marrjen në pyetje
të dëshmitarëve të cilët nuk ishin propozuar paraprakisht për shqyrtim në seancë, dhe as mbrojtja nuk
ka pasur transkriptime nga marrja e tyre në pyetje në fazën e hetimit. Në këto dy raste, jo vetëm që
gjykata, në kundërshtim me LPP-në, ka pranuar propozimet e PP-së, për marrjen në pyetje të
dëshmitarëve të propozuar në këtë mënyrë, gjykata nuk ka bërë përpjekje të sigurojë kohë dhe hapësira
të përshtatshme që mbrojtja të jetë në gjendje të përgatisë marrja në pyetje të kryqëzuar të dëshmitarëve.
Megjithëse bëhet fjalë vetëm për dy raste, veprime të tilla janë plotësisht të papranueshme, sepse
pikërisht veprime të tilla nga gjykata lënë përshtypje për një raport partneriteti dhe të privilegjuar të
prokurorëve publik në interes të të cilëve gjykata do të guxonte të anashkalonte apo edhe të shkelte
plotësisht rregullat e procedimit penal. Reagimet e tjera të mbrojtjes janë për shkak të mungesës së
kohës së mjaftueshme që nga momenti kur janë njohur me aktakuzën deri në caktimin e seancës së
parë, ose nga momenti që kanë marrë provat nga prokuroria ose organet e tjera në mënyrë që të
përgatisnin mbrojtjen.
Devijimet e tjera të mëdha në lidhje me të drejtën për mbrojtje mund të gjenden në kohën e
pamjaftueshme për përgatitjen e mbrojtjes, si dhe për kufizimet në komunikimin e mbrojtësit me të
pandehurin i cili është në paraburgim. Në këtë drejtim, duhet të theksojmë se kjo është përqindja më
39

e lartë e reagimeve të mbrojtjes deri më tani për sa i përket kohës së pamjaftueshme të komunikimit,
si dhe kufizimeve në komunikim për shkak të faktit se i pandehuri është ndodhur në paraburgim.
Kështu, në 8% të të gjitha lëndëve mbrojtja ka reaguar se ka pasur kufizime në komunikim ndërsa i
pandehuri ka qenë në paraburgim, dhe në raste të caktuara komunikimi i tillë ka qenë plotësisht i
pamundësuar (Grafiku nr. 39).
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Grafiku nr.39 Ankesa nga mbrojtja për restriksionet në komunikim me të akuzuarin në paraburgim
Kjo rritje në kufizimin e komunikimit me të pandehurit në paraburgim është kryesisht për shkak të
protokolleve të paqarta për mbrojtje nga COVID-19, si dhe interpretimeve të ndryshme dhe kufizuese të
rregullave të tilla, pa marrë parasysh efektin e tyre të gjerë. Në anën tjetër, në këtë drejtim, janë vërejtur
reagime që i referohen sjelljes së mbrojtësit, më saktësisht në dy raste të pandehurit reaguan se nuk
ishin vizituar fare nga mbrojtësi i emërua në detyrë zyrtare, ose nuk ishin bërë përpjekje nga ana e
mbrojtësit për të komunikuar me të pandehurit.
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E DREJTA PËR PËRKTHIM
Një nga përbërësit e procesit të rregullt ligjor është e drejta për të përkthyer në një gjuhë të
kuptueshme për të akuzuarin, kështu që, sipas nenit 6 të KEDNJ, çdo person i akuzuar duhet të njoftohet
menjëherë në një gjuhë të kuptueshme për të, në detaje të akuzave të ngritura kundër tij. Megjithëse ky
nen nuk jep detaje për të gjitha dokumentet, si dhe për të gjitha situatat në të cilat personi ka të drejtë
për përkthyes, sipas praktikës së GJEDNJ-së, autoritetet kompetente janë të detyruara të sigurojnë
përkthim për çdo person sa menjëherë pasi të paraqiten arsyet që e bëjnë të qartë se i akuzuari nuk ka
njohuri të mjaftueshme të gjuhës për të qenë në gjendje të mbrohet në mënyrë efektive dhe efikase. 30
Sipas nenit 9 të LPP-së, pjesëmarrësit në procedurën penale që flasin një gjuhë zyrtare tjetër nga
maqedonishtja kanë të drejtë ta përdorin atë gjuhë, dhe të gjithë pjesëmarrësit në procedurë kanë të
drejtë për ndihmë falas për një interpretues ose përkthyes nëse nuk e kuptojë gjuhën në të cilën udhëhiqet
procedura, ndërsa organi që zhvillon të njëjtën procedurë është i detyruar të sigurojë përkthim me gojë
dhe me shkrim nga një përkthyes i autorizuar gjyqësor. Nga të dhënat e marra nga monitorimi, mund të
shohim se në shumicën e rasteve të pandehurit dhe as pjesëmarrësit e tjerë në procedurë nuk e kanë
përdorur këtë të drejtë, që do të thotë se ata ishin persona që zotojnë në mënyrë të përkatëse gjuhën
maqedonase. Sidoqoftë, nga të dhënat e marra, në 2 nga 17 lëndë, ose në 12% të lëndëve kur është
zbuluar se i pandehuri nuk e kupton gjuhën maqedonase aq sa të jetë në gjendje të sigurojë mbrojtje
efektive, të njëjtit nuk i është caktuar përkthyes (grafiku nr. 40).
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Grafiku nr.40 Përqindja e përhtyesve të (pa) caktuar
Megjithëse ky është një numër i vogël i rasteve kur ka ndodhur një shkelje e tillë, ajo prapë nuk
mund të jetë e pranueshme, veçanërisht duke marrë parasysh se është një e drejtë e parashikuar në
ligjin procedural, Kushtetutën, si dhe disa dokumente ndërkombëtare që janë ratifikuar në legjislacionin
vendor. Për më tepër, shkelja e dispozitave për të drejtën për përkthyes dhe sigurimi i përkthimit cilësor
ndikojnë drejtpërdrejt në aftësinë e të akuzuarit për ta përgatitur dhe paraqitur mbrojtjen e tij, që do të
thotë se në këto raste ka shumë të ngjarë që të ketë shkelje të përgjithshme të procedurës së drejtë.
Është veçanërisht interesante që në njërën nga këto dy raste gjyqtari ishte ai që kreu përkthimin, gjë që
është shqetësuese duke pasur parasysh që LPP parashikon qartë që përkthimi të kryhet nga një
përkthyes gjyqësor i autorizuar, si dhe për faktin që tregon se gjyqtari ka kryer një funksion të dyfishtë në
gjykim - atë të gjyqtarit dhe atë të një përkthyesi dhe interpretuesi, i cili ngre pyetje rreth mund të kishte
në këtë gjykim në kontekstin e ndonjë prej funksioneve që kryente ai. Përfundimisht, përkthimi gojor nga
vetë gjyqtari i seancës tregon faktin që personit të akuzuar në rastet specifike nuk i është dhënë përkthim
i materialit të shkruar, para së gjithash akti dhe pastaj provat. Për shkak të gjithë kësaj, mund të
konkludohet se qëllimi në dukje i mirë i gjyqtarit për të kursyer burime dhe kohë, në fakt kontribuoi në
mosrespektimin pothuajse të plotë të së drejtës për një përkthyes, dhe në të njëjtën kohë rrezikoi
drejtësinë e përgjithshme të procedurës.
30
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AKTGJYKIMI DHE POLITIKA NDËSHKIMORE
Aktgjykimi është vendimi me të cilin gjykata vendos për ngjarjen penale juridike, gjatë çka duhet
t'i përgjigjet pyetjeve nëse është kryer vepër penale, çfarë vepër penale është kryer, nëse i pandehuri
është autor i veprës penale, nëse i pandehuri është penalisht përgjegjës për veprën penale, cili sanksion
do të ishte më i përshtatshmi nëse pyetjet e mëparshme do të përgjigjeshin pozitivisht, si dhe pyetjet e
tjera që mund të lindin nga procedura 31. Sipas nenit 6 të KEDNJ-së, shpallja publike e aktgjykimit dhe e
drejta për gjykim publik janë dy të drejta të ndryshme, që do të thotë se fakti që njëra nga këto të drejta
nuk është shkelur nuk do të thotë në vetvete se e në të drejtën tjetër nuk mund të ndodhë shkelje. Me
fjalë të tjera, shpallja publike e vendimit në vetvete nuk mund të jetë kompensim për shkeljen e të drejtës
për gjykim publik, dhe shpallja publike e aktgjykimit nuk mund të konsiderohet e panevojshme sepse
procesi ishte publik 32. Sidoqoftë, GJEDNJ nuk ka marrë qëndrim të vetëm në lidhje me atë se çfarë do
të thotë shpallje publike të aktgjykimit, kështu që gjykata gjatë vendimmarrjes kryesisht udhëhiqet nga
mënyra në të cilën parashikohet në ligjin vendor 33. Kështu, sipas nenit 405 të LPP, në gjykatat vendore
shpallja e aktgjykimit bëhet përmes leximit publik të dënimit nga aktgjykimi dhe njoftimit të shkurtër të
arsyeve për të cilat është miratuar ai vendim. Njoftimi bëhet publik, pavarësisht nëse palët në procedurë
janë të pranishme gjatë shpalljes publike të aktgjykimit, dhe nëse publiku ishte përjashtuar nga seanca
kryesore, gjykata mund të vendosë për përjashtimin e publikut në një pjesë të publikimit të arsyeve për
aktgjykimin. Këtë publikim gjykata është e detyruar ta bëjë menjëherë pas përfundimit të seancës
kryesore, ose të caktojë një seancë të veçantë për shpalljen e vendimit brenda tre ditësh nëse nuk është
në gjendje të vendosë për të menjëherë.
Siç mund të shihet nga të dhënat e përpunuara nga monitorimi, këtë vit ka përmirësim të dukshëm
sa i përket shpalljes publike të aktgjykimeve, kështu që 85% e gjykimeve u bënë publike, gjë që është
veçanërisht inkurajuese duke pasur parasysh shkallën e lartë të gjykimeve të pa publikuara prej 50% në
vitin 2017 dhe 56% në vitin 2018 (grafiku nr.41). Këtë vit, me kënaqësi mund të konstatojmë se jo vetëm
që po ndalet trendi i rritjes së aktgjykimeve të pa publikuara, por është përmirësuar ndjeshëm.
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Grafiku nr. 41: Përqindja e aktgjykimeve të (pa) publikuara
Sidoqoftë, këtë vit vërehen 7 aktgjykime që nuk janë bërë publike, ose 15% të numrit të
përgjithshëm të aktgjykimeve, gjë që tregon ende nevojën për të forcuar ndërgjegjësimin e gjykatave
vendase në lidhje me bërjen publike të punës dhe funksionin dhe punën e tyre, si dhe rëndësia e veprimit
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transparent dhe publik të gjykatave në çdo segment të procedurës për avancimin e besimit të qytetarëve
në gjykata.
Nga vendimet e marra dhe të shpallura publikisht, me të cilat vëzhguesit ishin në gjendje të
njiheshin, shumica e tyre janë aktgjykime me dënim, 83%, ndërsa 10% e vendimeve ishin për pafajësi,
dhe 7% aktgjykime refuzuese (Grafiku nr. 42). Veçanërisht vërehet rritja e aktgjykimeve refuzuese, dhe
posaçërisht rritja e numrit të aktgjykimit lirues, të cilat në monitorimin e deritanishëm në bazë vjetore janë
vërejtur në intervalin prej 0 deri në 3% të të gjitha aktgjykimeve të miratuara. Megjithëse bëhet fjalë për
numër të vogël të vendimeve gjyqësore, më saktësisht në mostër të kufizuar për analizë në mënyrë që
të nxirren konkluzione të përgjithshme, megjithatë, në drejtim të përmirësimit të natyrës kundërshtare të
procedurave në përputhje me modelin ekzistues të procedurës penale të vendosur në LPP, në vitin 2010
dhe 2013 dhe nevoja prokuroria publike të mund të paraqesë teorinë e saj të lëndës me prova të
mjaftueshme për të bindur gjykatën përtej dyshimit të arsyeshëm se i pandehuri ka kryer veprën penale,
mund të konkludojmë se ka përparim në veprimin e tillë të gjykatës.
Konkretisht, me kalimin nga procedura hetimore në procedurën akuzuese ose kontradiktore,
gjykata nuk është më e detyruar të hetojë çështjen për të zbuluar të vërtetën materiale, por ajo duhet të
marrë vendim bazuar në provat dhe teoritë e paraqitura para saj nga palët në procedurë. Kështu, barra
kryesore e provës, ndërsa me këtë edhe e gjithë përgjegjësia për të provuar krimin dhe fajësinë e të
pandehurit, bie mbi prokurorinë publike, e cila për fat të keq ende kritikohet se vepron si në modelin e
mëparshëm të procedurës hetimore, sipas të cilit prokuroria ofron vetëm udhëzime, ndërsa gjykata është
përgjegjëse për përcaktimin e të vërtetës. Për këtë shkak, gjykatat në praktikë shpesh kanë tolerancë më
të madhe për prokurorët dhe një raport partneriteti, në mënyrë që të shmanget "të dështojë lënda", e
prokurorisë, dhe pikërisht prandaj inkurajon rritjen e përqindjes së aktgjykimit me lirim të miratuar nga
gjykatat këtë vit, sepse vetëm në atë mënyrë gjykatat mund të inkurajojnë prokurorët të angazhohen më
seriozisht në mbledhjen dhe paraqitjen e provave, me qëllim të jenë në gjendje të vërtetojnë përtej
dyshimit të arsyeshëm dhe pa ndihmën e gjykatës se i pandehuri ka kryer veprën penale.
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Grafiku nr.42 Lloji i aktgjykimeve të miratuara
Sa i përket politikës penale, mund të vërejmë se dominon trendi i përcaktimit të dënimeve për
kryesit e veprave penale, përkatësisht në 68% të aktgjykimeve caktohet dënim me burg efektiv ose gjobë
me para, ndërsa në 32% të aktgjykimeve vërehet shqiptimi i masës alternative (grafiku nr. 43). Ajo që
është interesante është se megjithëse ky studim kryesisht monitoroi rastet për vepra penale më të lehta,
përqindja e disa masave alternative është vetëm pak më e lartë se përqindja e masave alternative të
përcaktuara në monitorimin e rasteve në fushën e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ku masat
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alternative janë përcaktuar në 27,3% të gjykimeve 34. Në kundërshtim me këtë, përqindja e masave të
caktuara alternative në rastet e dhunës në familje është 70%, duke pasur parasysh se shumica e rasteve
të dhunës në familje kanë të bëjnë me vepra penale të vogla, si "rrezikimi i sigurisë" dhe "lëndimi trupor".
Nga kjo, mund të konkludohet se politika ndëshkuese e gjykatave nuk korrespondon gjithmonë
me përpjekjet reale dhe njohjen e disa fushave tematike si problematike, veçanërisht nëse marrim
parasysh statistikat e mësipërme sipas të cilave personat e dënuar për veprat penale më të zakonshme
(të tilla si "vjedhje", "lëndim trupor" dhe këtë vit "mos respektimi i rregullave shëndetësore gjatë
pandemisë) dënohen në mënyrë të barabartë si kryerësit e veprave penale nga fusha e krimit të
organizuar dhe korrupsionit, dhe dënohen më ashpër nga autorët e dhunës familjare.
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Grafiku nr. 43: Lloji i sanksionit
Megjithëse ekziston një trend i vazhdueshëm i përcaktimit të masave alternative, që do të thotë
se zbatimi i tyre tashmë është i rrënjosur në praktikë, përveç dënimit me kusht, zbatimi i masave të tjera
pothuajse plotësisht mungon në praktikë. Kështu, nga të gjitha masat alternative të miratuara, dënimi me
kusht është i pranishëm në 82% të lëndëve, dhe vërejtja gjyqësore dhe puna me dobi të përgjithshme
janë shqiptuar në mënyrë të barabartë në 9% të lëndëve (Grafiku nr. 44). Kjo situatë mund të jetë tregues
i besimit që gjykatësit kanë në masat alternative, për sa i përket zbatueshmërisë së tyre, por edhe për sa
i përket efikasitetit dhe efektivitetit të tyre në risocializimin e personit të dënuar, gjë që e bën të
domosdoshme kryerjen e hulumtimeve të hollësishme dhe më rrënjësore të arsyeve për zbatimin e vogël
dhe të kufizuar të masave alternative, dhe veçanërisht masën për punë me dobi të përgjithshme.
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Grafiku nr.44 Përfaqësimi me përqindje i masave
alternative

Grafiku nr.45 Politika ndëshkimore

Nga ana tjetër, zbatimi i gjobës me para dhe dënimi efektiv me burgim janë pothuajse të barabartë,
kështu që dënimi me burgim shqiptohet në 52% të aktgjykimeve me të cilat është shqiptuar dënimi,
ndërsa gjoba me para shqiptohet në 44%, ndërsa në 4% haset dhe dëbimi i personit të huaji nga vendi
(Grafiku nr. 45). Së këndejmi, nëse marrim parasysh se dënimi me kusht është në fakt një dënim me
burg që nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri nuk kryen vepër te re penale brenda një periudhe të
caktuar, mund të shihet se besimi në dënimin me burgim dhe kërcënimi për privimit nga liria vlerësohet
veçanërisht nga praktikuesit e ligjit, përkatësisht, gjyqtarët kanë besim të madh në efektivitetin e këtyre
sanksioneve, prandaj ndodh përdorimi i tyre dominues në praktikë.
Përfundimisht, me shpalljen e aktgjykimit, gjykata është e detyruar të udhëzojë të pandehurin për
të drejtën e ankimit dhe kushtet në të cilat ai mund të apelojë aktgjykimin. Në analizën e të dhënave të
mbledhura përmes monitorimit të procedurave gjyqësore, është vërejtur se ekziston përqindje relativisht
e lartë e mungesës së këtyre të drejtave, që në masë të madhe korrespondon me përqindjen e lartë të
aktgjykimeve të pa publikuara, më saktësisht kjo situatë i atribuohej kryesisht mungesës së publikimit të
aktgjykimit. Megjithatë, edhe pse këtë vit ka pasur përmirësim të jashtëzakonshëm në përqindjen e
aktvendimeve të shpallura publikisht nga 46% në 85%, përsëri në 36% të rasteve i pandehuri nuk ishte
udhëzuar për të drejtën e apelimit të vendimit në shkallë të parë (Grafiku nr. 46).
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Grafiku nr. 46: Udhëzim juridik për të drejtën e ankesës
Duke pasur parasysh këtë, mund të konkludohet se mungesa e udhëzimit për të drejtën e ankimit
të të akuzuarit në më shumë se një të tretën e vendimeve nuk mund t'i atribuohet vetëm mungesës së
njoftimit publik të aktgjykimeve, por është indikative për veprimin e gjyqtarëve dhe mungesën e vetëdijes
për rolin objektiv të gjykatës, si dhe funksionin e garantimit të mbrojtjes së ligjeve, përfshirë dispozitat
ligjore në lidhje me të drejtat e të pandehurve. Në këtë drejtim, gjykatat duhet të bëjnë përpjekje dhe të
sigurojnë udhëzim përkatës për të pandehurit për të gjitha të drejtat procedurale që u përkasin atyre,
pavarësisht nëse kanë mbrojtës ose jo.

45

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Para së gjithash, është e nevojshme të sigurohet qasje e lehtë në më shumë të dhëna për punën
e gjykatave dhe prokurorëve publikë, në mënyrë që ekzemplari mbi të cilin do të kryhen hulumtime të tilla
të jetë sa më përfaqësues i mundshëm, si dhe më relevant për gjendjen aktuale në të cilën bëhet
monitorimi. Kjo është thelbësore për saktësinë e rezultateve të hulumtimit, veçanërisht në drejtim të
nxjerrjes së konkluzioneve induktive dhe deduktive, si dhe përpunimit dhe referimit më të lehtë të të
dhënave të siguruara.
 Në atë drejtim, është e nevojshme që autoritetet të mbledhin informacion të mjaftueshëm në lidhje
me punën e tyre, të cilat do të ishin lehtësisht dhe në kohë të disponueshme për publikun, në
formë të përpunuar me makinë, ose tashmë të përpunuara, në mënyrë që të jenë në gjendje të
vendosin bazat e hulumtimit më shpejt dhe më lehtë. Në këtë drejtim, mungesa e një qasje të
centralizuar për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave është befasuese, prandaj është e
nevojshme për organet kompetente, si Këshilli Gjyqësor, Gjykata e Lartë, si dhe Këshilli i
Prokurorëve Publikë dhe Ministria e Drejtësisë të mbledhin dhe përpunojnë të dhëna në kontekstin
e roleve të tyre të kontrollit, si dhe në kontekstin e kompetencave të tyre për përmirësimin e
vazhdueshëm të situatës në gjyqësor në vend.
 Është e nevojshme të harmonizohet metodologjia për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave
nga autoritetet kompetente, para së gjithash metodologjia e përdorur nga Prokuroria publike,
gjykatat themelore dhe Entit Shtetëror të Statistikës, pasi shpesh këto të dhëna nuk janë
kompatibile, as nuk mund të përpunohen dhe kontrollohen në mënyrë të kryqëzuar.
Ende ekziston përqindje e lartë e seancave të prolonguara për seancën kryesore të cilat janë
kryesisht për shkak të mungesës së pjesëmarrësve, prania e të cilëve është e detyrueshme, por ka edhe
prolongime për shkak të menaxhimit jo të duhur të procedurës së paraqitjes së provave, ose për shkak
të planifikimit jo të saktë të veprimeve që duhen ndërmarrë në një seancë dëgjimore, si dhe planifikimi
afatgjatë i rrjedhës së procedurës. Megjithëse kjo përqindje po zvogëlohet ngadalë me kalimin e çdo viti,
ajo është akoma mbi gjysma e të gjitha seancave të monitoruara për seancën kryesore, që padyshim
sugjeron që nëse përjashtohen procedurat e urdhrit për ndëshkim, pranimi i fajësisë dhe dënimet në
bazuar në marrëveshjen për pranimin e fajësisë, është e sigurt se një seancë gjyqësore do të shtyhet
sesa që do të mbahet. Për shkak të kësaj:
 Është e nevojshme të bëhet sistematizim i duhur i vendeve të punës në gjykata dhe prokurori, në
mënyrë që të mundësohet menaxhim i duhur i burimeve njerëzore, si dhe përdorimi optimal i tyre.
 Rekomandimet e dhëna në vitet e mëparshme në lidhje me sinkronizimin e ACCMIS me oraret e
pjesëmarrësve të tjerë në procedurë, kryesisht prokurorët dhe avokatët.
 Është e nevojshme të bëhet një hulumtim i hollësishëm dhe i thelluar në lidhje me ofrimin dhe
shërbimet korrier të përdorura nga gjykata, për të matur efikasitetin e tyre, si dhe gjenden
saktësisht vështirësitë me shpërndarjen dhe ftesën e të gjithë pjesëmarrësve në seancën
kryesore.
 Me qëllim të mundësohet rrjedhë optimale e procedurës dhe për të shmangur prolongimet për
shkak të mungesës së dëshmitarëve ose grumbullimit të provave, është e nevojshme që gjyqtarët
të praktikojnë një qasje gjithëpërfshirëse me të gjithë pjesëmarrësit në procedurë për të rënë
dakord për veprimet që do të ndërmerren, dinamikën e zhvillimit të procesit, si dhe koha që u
duhet për përgatitjen ose grumbullimin e provave ose dëshmitarëve të caktuar.
Fakti që masa e paraburgimit zbatohet në një pjesë të vogël të lëndëve është inkurajuese, dhe në
të njëjtën kohë ka një rënie të vazhdueshme në zbatimin e saj gjatë viteve, kështu që ky vit shënon nivelin
më të ulët në 5 vitet e fundit. Megjithatë, mungesa e masave të tjera më të lehta për sigurimin e
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pjesëmarrjes në procedurë, edhe përskaj asaj se vërehet numër i madh i prolongimeve për shkak të
mungesës së palëve, mbeten të shfrytëzuara.
 Për shkak të kësaj, duhet të ndërmerren aktivitete në mënyrë që të promovohen masa më të lehta
për sigurimin e pranisë, por edhe për të kryer kërkime përkatëse për të gjetur arsyet e vërteta për
zbatimin e dobët të këtyre masave.
 Duhet të bëhen ndryshime ligjore për të mundësuar juridiksion më të madh të gjykatës, prokurorisë
dhe policisë mbi kontrollin mbi zbatimin e këtyre masave më të lehta për sigurimin e pranisë, si
dhe ringjalljen e plotë të shërbimeve të provës.
 Duhet të bëhen trajnime për të gjithë subjektet e përfshira në mënyrë që të propozohen,
përcaktohen dhe ekzekutohen masat më të lehta për të vazhduar zvogëlimin e zbatimit të masës
së paraburgimit në procedurat penale.
Ekziston një trend pothuajse konstant i mungesës së mësimeve të nxjerra nga të drejtat e
personave të akuzuar, në përqindje relativisht të lartë të lëndëve. Kjo situatë plotësohet nga udhëzimi jo
i plotë mbi të gjitha të drejtat, ose vetëm për numërimin formal të të drejtave, pa i kushtuar vëmendje
nëse personi i akuzuar me të vërtetë kupton se çfarë nënkuptojnë ato të drejta dhe si ai mund t'i ushtrojë
ato. Përveç kësaj, është vërejtur në një përqindje pothuajse identike të seancave se gjykata nuk bën
asnjë përpjekje t'i sqarojë të pandehurit për çfarë akuzohet nëse i pandehuri prononcohet se nuk e kupton
aktakuzën.
 Në këtë drejtim, është e nevojshme të rriten përpjekjet për trajnimin e vazhdueshëm të gjyqtarëve
në drejtim të dhënies së udhëzimeve për të drejtat e të pandehurit, si dhe sensibilizimin e tyre në
drejtim të njohjes përkatëse të situatave në të cilat ata duhet t'i kushtojnë më shumë vëmendje të
drejtave të të pandehurit dhe garancitë procedurale për gjykimi të drejtë dhe fer.
 Gjyqtarët duhet t'i kushtojnë shumë më tepër vëmendje të drejtave të të pandehurve që paraqiten
pa mbrojtës, dhe në lidhje me këtë të caktojnë mbrojtës sipas detyrës zyrtare nëse shohin se i
pandehuri nuk mund të përfaqësojë dhe paraqesë mbrojtjen e tij në mënyrë adekuate dhe efektive.
 Anasjelltas, nëse i pandehuri ka avokat, nuk mund të konsiderohet se i jep gjyqtarit të drejtën të
anashkalojë udhëzimin mbi të drejtat ose t'ia lërë atë plotësisht mbrojtësit të të pandehurit. Në
këtë drejtim, është e nevojshme që avokatët mbrojtës të reagojnë si duhet në situata të tilla dhe
t'i sugjerojë gjykatës në lidhje me trajtimin jo përkatës që merr klienti i tyre.
Pranimi i fajit ende haset në një pjesë të konsiderueshme të aktgjykimeve, megjithëse me kalimin
e viteve ngadalë po humbet popullaritetin, kështu që vërehet rënie e vazhdueshme e zbatimit të tij.
Megjithatë, si i tillë, duke qenë se është koncept relativisht i ri që përfundon në mënyrë efektive të gjithë
procedurën penale, duhet të bëhen përpjekje të përshtatshme për zbatimin e tij sa më të përshtatshëm
në praktikë.
 Para së gjithash, është e nevojshme të organizohen trajnime të mjaftueshme për të kontrolluar
natyrën vullnetare të pranimit të fajësisë nga gjykata, si dhe të paraqiten prova të caktuara pas
pranimit të fajësisë, të cilat do të referoheshin në mbështetjen e vërtetësisë së pranimit të fajësisë,
në vend të praktikës aktuale të paraqiten vetëm prova që janë të rëndësishme për përcaktimin e
llojit dhe lartësisë së sanksionit.
 Duhet të vendosen mekanizmat e duhur për kontrollimin e keqpërdorimit të pranimit të fajit,
veçanërisht duke pasur parasysh që 85% e të gjitha shkeljeve të prezumimit të pafajësisë janë
për shkak të presionit të gjykatës ndaj të pandehurit për të deklaruar fajësinë para se të fillojë
gjykimi.
 Në këtë drejtim, duhet të bëhen ndryshimet e duhura ligjore që do të parashikonin mbrojtje të
detyrueshme në situatë dhe kur i pandehuri dëshiron të pranojë fajin para gjyqtarit, ashtu si në
procedurën e negocimit të fajësisë me prokuror publik. Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse
marrim parasysh se gjyqtari i cili duhet të jetë garantuesi dhe mbrojtësi i të drejtave të të pandehurit
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nëse ai pranon fajësinë para gjykatës, ndërkaq është ai që më së shumti del përtej kompetencave
të tij ligjore kur bëhet fjalë për pranimin e fajësisë.
Kalimi nga procedura hetimore në atë akuzuese është i paplotë, gjë që mund të shihet kryesisht
nga vetë procedura e paraqitjes së provave, ku ideja specifike për secilën palë të paraqesë provat e veta
në një mënyrë që e konsideron si më të dobishme për teorinë e vet të lëndës. Në këtë drejtim, ende
vërehen parregullsi në zbatimin e marrjes në pyetje të drejtpërdrejtë dhe të kryqëzuar, si dhe mënyrën e
paraqitjes së provave materiale. Shpesh ndodh që ekziston një kallëp pyetjesh ose përcaktim paraprak i
pyetjeve që lejohet apo jo (për shembull, në pyetjet e kryqëzuara gjyqtarët shpesh lidhen me përdorimin
e një fjale të veçantë, kështu që kjo shpesh rezulton në situata të çuditshme ku e njëjta pyetje mund të
lejohet ose mohohet vetëm në varësi të faktit nëse fillon me fjalën "nëse", ose "vallë “).
 Duhet të zhvillohet trajnim i vazhdueshëm për gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët për teknikat e
zbatimit të pyetjeve të drejtpërdrejta dhe të kryqëzuara, si dhe për pyetjet që lejohen dhe që nuk
lejohen. Duhet të tejkalohet konfuziteti në praktikë në lidhje me atë se cilat pyetje janë të
kryqëzuara dhe nëse pyetjet e kryqëzuara duhet të adresohen.
 Ndryshimet ligjore dhe sqarimi i neneve të LPP-së janë të nevojshme, të cilat i referohen mënyrës
së paraqitjes së provave materiale. Kjo para së gjithash duhet t'i referohet asaj se kush duhet të
paraqesë provat, qoftë vetë pala, apo gjykata, dhe pastaj dispozitat që lidhen me mënyrën në të
cilën paraqiten provat materiale. Në këtë drejtim, është e rëndësishme të theksohet se duke qenë
se gjyqtari dhe publiku njihen për herë të parë me provat në seancat kryesore, prezantimi i
përmbajtjes së provave në lidhje me veprën penale ose fajin, duhet të jetë e qartë dhe të
prezantohet publikisht.
Mbetjet e sistemit inkuizitor mund të shihen edhe nga pikëpamja që gjykata u bën pyetje
dëshmitarëve dhe ekspertëve në procedurë, të cilat akoma mund të vërehet në praktikë. Kjo i referohet
posaçërisht tejkalimit të autoritetit të gjykatës për të bërë pyetje për sqarim ndaj dëshmitarëve dhe
ekspertëve, ndërsa kjo pyetje kalon në pyetje të veçantë të drejtpërdrejtë ose të kryqëzuar të dëshmitarit.
 Është e nevojshme të sensibilizohen në mënyrë përkatëse gjyqtarët për efektin që një nivel i tillë
veprimi mund të ketë mbi rrjedhën e përgjithshme të procedurave, si dhe mbi drejtësinë e saj të
përgjithshme. Prandaj, është e nevojshme të sigurohet trajnimi i duhur për gjyqtarët në lidhje me
braktisjen e rolit hetues dhe kërkimin e së vërtetës materiale.
 Është e nevojshme të bëhen trajnime të duhura për prokurorët publik për marrjen në pyetje të
dëshmitarëve, që ata të jenë në gjendje të arrijnë në mënyrë adekuate qëllimin e dëshmisë së
dëshmitarit konkret, në drejtim të vërtetimit të fakteve të caktuara. Në këtë mënyrë, prokurorët do
të linin shumë pak gjëra të pashpjegueshme, prandaj gjykata nuk doduhet të përfshihen në
hetime të hollësishme dhe veprim praktik në emër dhe për llogari të prokurorisë
publike.
 Është e nevojshme të forcohen kapacitetet e Gjykatave të Apelit në drejtim të procedurës së re
akuzuese në të cilën gjykata nuk është e detyruar dhe nuk duhet të angazhohet në hetimin e
fakteve ose rrethanave, veçanërisht nëse marrim parasysh qasjen dhe standardet e ndryshme në
të dyja procedurat, për çka procedura akuzuese lehtë mund të shndërrohen në shkelje të
paanësisë së gjykatës dhe prezumimit të pafajësisë.
Ekziston një përqindje e lartë e ankesave që nuk regjistrohen në procesverbal, si dhe reagime
dhe komente nga gjyqtarët për pyetjet ose ankesat e palëve në procedurë. Gjyqtarët duhet të kenë
kontroll të plotë mbi të gjithë procedurën, por kjo nuk duhet të interpretohet në terma të epërsisë absolute
ndaj pjesëmarrësve të tjerë në procedurë dhe manipulimit të plotë të deklaratave të tyre.
 Është e nevojshme të zhvillohen trajnime për gjyqtarët në drejtim të rolit të tyre neutral, si dhe
qëllimit të kundërshtimeve ndaj pyetjeve të bëra nga palët. Në këtë drejtim, është e rëndësishme
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të punohet në përmirësimin e kapacitetit të gjyqtarëve për kontroll mbi procesin dhe ballafaqim
me pjesëmarrësit që bëjnë të njëjtat pyetje ose të njëjtat kundërshtime në mënyrë që të zgjasin
procesin.
 Është e nevojshme të bëhen ndryshime ligjore në LPP në mënyrë që të caktohet kufi i qartë në
cilën masë gjykata guxon të reagojë në pyetje ose përgjigje, gjatë kësaj pa pasur ankesë nga pala
e kundërt.
 Nevojiten mekanizma për mbrojtje nga keqpërdorime të mundshme të procesverbalit në seancën
kryesore, përkatësisht për pamundësimin gjykatësit të vendosin në mënyrë arbitrare se cilat
kundërshtime do t'i shënojnë në procesverbal dhe cilat jo.
Megjithëse LPP, përcakton se duhet të regjistrohet zhvillimi i seancës kryesore, mbajtja e
procesverbalit në këtë mënyrë ende ka zbatim jashtëzakonisht të kufizuar dhe vetëm në GJTHP Shkup.
Sidoqoftë, ajo që është më shqetësuese është se në praktikë, mënyra mbizotëruese e mbajtjes së
procesverbalit është përmes diktimit nga gjyqtari, përkatësisht regjistruesi shkruan vetëm atë që do të
thotë gjyqtari dhe në një mënyrë që gjykatësi do ta thotë, gjë që shpesh rezulton me parafrazimin e
deklaratave të dëshmitarëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në procedurë.
 Duhet të sigurohen mjete adekuate për pajimin teknik të sallave të gjyqit me kamera dhe mikrofona
në mënyrë që të mundësohet regjistrimi audio-vizual i pandërprerë i seancave. Në këtë mënyrë,
në të njëjtën kohë, rreziqet e veprimit arbitrar të gjyqtarit dhe tejkalimi i kompetencave në
procedurën e provës do të minimizoheshin, por gjithashtu do të mundësohej edhe vërtetim më i
lehtë i shkeljes së prezumimit të pafajësisë dhe paanësisë së gjykatës.
Pajisja materiale dhe teknike e gjykatave është gjithashtu e rëndësishme nga aspekti i informimit
të duhur të publikut për kohën dhe vendin e seancave gjyqësore, si dhe shpalljen publike të të gjitha
vendimeve gjyqësore në përputhje me Ligjin për menaxhimin e lëvizjes së lëndëve në gjykata.
 Përveç sigurimit të burimeve të mjaftueshme materiale dhe teknike për të përmirësuar
transparencën dhe publicitetin në punën e gjykatave, është e nevojshme të punohet në forcimin
e ndërgjegjësimit të publikut për procedurat dhe natyrën publike të punës së gjykatës, veçanërisht
në lidhje me efektet që ka e njëjta mbi forcimin e besimit të qytetarëve në sistemin gjyqësor.
 Në këtë drejtim, është e rëndësishme të punohet në forcimin e besimit që gjykatësit dhe prokurorët
kanë në publik, sepse ata shpesh mund të lënë përshtypjen se publiku ndërhyn vetëm në zhvillimin
e procedurave, dhe për këtë arsye ata përpiqen të kufizojnë rrjedhën e informacionit në publik në
minimum, në mënyrë që një seancë dëgjimore ose lëndë të mos konsiderohet e mbyllur për
publikun.
Në praktikë, ka shumë raste në të cilat është detektuar sjellje e pahijshme dhe joprofesionale, gjë
që shpesh ndodh të lërë përshtypjen e shkeljes së prezumimit të pafajësisë.
 Duhet të bëhen përpjekje për forcimin e paanësisë së gjykatës, si dhe vendosjen e mekanizmave
përkatës për kontroll dhe sanksionimin e sjelljes së tillë të gjyqtarëve.
 Është e nevojshme të bëhet një dallim i duhur midis funksionit të prokurorit publik dhe gjyqtarit,
në mënyrë që të shmanget krijimi i përshtypjes së raportit të partneritetit ose raportit të privilegjuar
të prokurorëve publik në ndërveprimin me gjykatën.
 Ligjvënësi duhet të marrë në konsideratë mundësinë ligjore për kontestimin e pranimit të fajësisë
nëse mund të provohet se ka ndodhur si rezultat i detyrimit të të akuzuarit të pranojë veprën
penale, gjë që do t'i cilësonte provat e tilla si prova të siguruara në mënyrë të paligjshme.
Praktika e prokurorëve publik për të mos ndarë të gjitha provat me mbrojtjen deri në paraqitjen e
aktakuzës ose propozimit, si dhe interpretimin kufizues të dispozitave të LPP-së që i pandehuri mund të
bëjë këqyrje në shkresat e lëndës, por vetëm ato që prokurori publik do të përcaktojë se janë të
rëndësishme për të pandehurin.
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 Është e nevojshme të forcohet puna e këshillave penale dhe zbatimi korrekt i vlerësimit të
aktakuzës, dhe posaçërisht sa i përket asaj nëse bazohet në prova të mjaftueshme, nëse të gjitha
provat janë dhënë në mbështetje të aktakuzës dhe nëse është dhënë në numër të mjaftueshëm
kopjesh, për të gjithë pjesëmarrësit në procedurë. Në këtë mënyrë, shumë nga problemet e
zbuluara me barazinë e armëve dhe kohën e duhur për të përgatitur mbrojtjen do të adresoheshin
siç duhet para fillimit të seancës kryesore, me çka do të lejohej rrjedha e saj e pa penguar.
 Duhet të vendosen dispozita në LPP me të cilat do të që rregullohej bërja publike dhe
transparenca e punës së këshillave penale në mënyrë që të shmanget sjellja thjesht formaliste
dhe administrative në punë, veçanërisht pasi që deri më tani në praktikë nuk është raportuar
ndonjë rast i aktakuzës që nuk është aprovuar, madje edhe ato të bazuara në prova që nuk janë
siguruar asnjëherë.
 Duhet të ndërmerren hapa për të përmirësuar pozicionin e mbrojtjes në fazën e hetimit,
veçanërisht në drejtim të kryerjes së hetimit të vet individual dhe mbledhjes së provave dhe
dëshmive të dëshmitarëve, në të njëjtën mënyrë si prokuroria.
Në praktikë ende ekziston përqindje relativisht e lartë e aktgjykimeve që nuk janë bërë publike, si
dhe paaftësia e plotë e gjykatave të respektojnë dispozitat e Ligjit për menaxhimin me lëvizjen e lëndëve,
të cilat i referohen shpalljes publike të vendimeve gjyqësore. Prandaj, në praktikë shpesh ndodh që
publiku të mos jetë në gjendje të njihet me vendimin në aktgjykimin e gjykatës, as të zbulojë arsyet
vendimtare për të cilat gjykata vendosi në atë mënyrë. Kjo situatë është edhe më e vështirë kur bëhet
fjalë për vendime të tjera gjyqësore, siç janë aktvendime për paraburgim, të cilat nuk publikohen fare.
 Është e nevojshme të punohet në forcimin e ndërgjegjësimit të gjykatave për punë transparente
dhe publike, si dhe për shpjegimin e vendimeve të tyre, kryesisht për të eliminuar çdo dyshim te
vetë palët, dhe më pas te publiku.
 Është e nevojshme të forcohen kushtet materiale dhe teknike të gjykatave në mënyrë që të dhëna
të tilla të kenë rrjedhë më të lehtë deri te publiku.
 Është e nevojshme të punohet në përmirësimin e vazhdueshëm të kapaciteteve, aftësive dhe
ndërgjegjësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve për Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut
dhe interpretimet e saj nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, si në drejtim të procedurave
publike dhe vendimeve gjyqësore, si dhe si në lidhje me të gjitha standardet e tjera për gjykim të
drejtë.
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