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I. HYRJA
Studimi “Analizë e zbatimi në praktikë të ndryshimeve të reja në Kodin e Procedurës Penale.
Të dhëna krahasimore për 3 Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Sarandë, Gjirokastër,
Përmet” është hartuar në kuadër të projektit "Një qasje gjithëpërfshirëse në përmirësimin e
sistemit të drejtësisë", pjesë e skemës së granteve të projektit: ““Përfshirja e shoqërisë civile
për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, i financuar nga
Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Save the Children në partneritet me Qendra e Shërbimeve
dhe Praktikave Ligjore të Integruara.Reformimi i sistemit të drejtësisë, përfshiu miratimin e
ligjeve të reja dhe ndryshimin e shumë ligjeve ekzistuese. Një nga ligjet që i’u nënshtruar një
ndryshimi rrënjësor ishte dhe Kodi i Procedurës Penale. Ndryshimet në Kodin e Procedurës
Penale1 u miratuan në Mars të vitit 2017 dhe hynë në fuqi në Gusht të vitit 2017.
Duke marrë shkas nga këto ndryshime dhe me qëllim monitorimin e efektivitetit të zbatimit të
tyre në praktikë, Qendra Antigonea, për periudhën Qershor 2018- Dhjetor 2018, ka monitoruar
76 çështje penale, në tre Gjykata të Rretheve Gjyqësore (Gjirokastër, Sarandë, Përmet), me
qëllim evidentimin e zbatimit të ndryshimeve ligjore në praktikë nga gjykatat, organi akuzës,
avokatët, të pandehurit, viktimat.
Me anë të këtij studimi, synojmë që të sjellim një pamje të plotë të ndryshimeve ligjore që i
janë bërë Kodit të Procedurës Penale, efektet që këto ndryshime kanë sjellë në praktikë, duke u
ndalur në ndikimin që kanë sjellë në të drejtat procedurale të të pandehurve, pandehurve të
mitur, viktimave, viktimave të mitur, mënyrës së zhvillimit të seancave gjyqësore, me qëllim
evidentimin e avantazheve dhe problematikave të këtyre ndryshimeve dhe dhënien e
rekomandimeve konkrete, të cilat do ti adresohen institucioneve kompetente.
Një element tjetër, në të cilin do të ndalet studimi është dhe krahasimi i gjetjeve midis mënyrës
së zhvillimit të seancave gjyqësore dhe zbatimit të ndryshimeve ligjore të Kodit të Procedurës
Penale midis 3 Gjykatave të Rretheve Gjyqësore, me qëllim evidentimin e problematikave dhe
shkaqeve të mënyrës së zbatimit të këtyre ndryshimeve.
Ky studim për shkak të numrit të çështjeve të monitoruara dhe kohëzgjatjes së monitorimit nuk
mund të përfshijë të gjitha aspektet dhe mënyrën e zbatimit të ndryshimeve ligjore, por tregon
tendencën që kanë në praktikë këto ndryshime dhe do të shërbejë si një bazë e mirë, për
realizimin e studimeve të ardhshme.

II. METODOLOGJIA
Për hartimin e këtij studimi janë përdorur metodologjia e kërkimit shkencor dhe metodat
cilësore, sasiore dhe krahasimore për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave dhe gjetjeve.
Kërkimi shkencor është bazuar mbi zhvillimet ligjore dhe akademike në lidhje me ndryshimet
ligjore që i janë bërë Kodit të Procedurës Penale.
Janë monitoruar 76 çështje penale në tre Gjykata të Rretheve Gjyqësore (Sarandë, Gjirokastër,
Përmet). Për 76 çështjet penale janë zhvilluar 189 seanca gjyqësore, nga monitorimi i të cilave
janë identifikuar të dhënat e këtij studimi.
Konkretisht për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë janë monitoruar 27 çështje, për të cilat
janë zhvilluar 81 seanca gjyqësore. Për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër janë monitoruar
27 çështje, për të cilat janë zhvilluar 61 seanca gjyqësore. Për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor
Përmet janë monitoruar 22 çështje, për të cilat janë zhvilluar 47 seanca gjyqësore.
Monitorimi i seancave gjyqësore është kryer mbi bazën e një formulari, në të cilin janë
identifikuar dhe përfshirë komponentët e mëposhtëm:

Shih Ligjin nr.35/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës
Penale i Republikë së Shqipërisë”, të ndryshuar
1



Solemniteti i zhvillimit të seancave gjyqësore;



Respektimi i të drejtave procedurale të të pandehurve, të të pandehurve të mitur, si e
drejta për tu mbrojtur, e drejta për tu dëgjuar, e drejta për të kërkuar aplikimin e
gjykimeve të posaçme, e drejta për të pasur psikolog etj.;



Respektimi i të drejtave procedurale të viktimave, viktimave të mitur, si e drejta për tu
mbrojtur, e drejta për tu dëgjuar;



Procedura e zhvillimit të gjykimit nga gjyqtari i seancës paraprake;



Vendimmarrja e Gjykatës, aplikimi i dëmimeve alternative etj.

Gjithashtu është përdorur dhe metoda krahasimore, me qëllim krahasimin e të dhënave të
identifikuara nga 76 çështjet penale të monitoruara në 3 Gjykata të Rretheve Gjyqësore
(Sarandë, Gjirokastër, Përmet), me qëllim dhënien e një tabloje të plotë dhe reale të situatës së
zbatimit dhe efektivitetit që kanë sjellë në praktikë ndryshimet e reja ligjore në Kodin e
Procedurës Penale.

III.

SOLEMNITETI DHE RESPEKTIMI I RREGULLAVE TË ZHVILLIMIT
TË NJË PROCESI TË RREGULLT GJYQËSOR

Respektimi i solemnitetit të zhvillimit të proceseve gjyqësore është një parakusht për
respektimin dhe garantimin e të drejtave të tjera procedurale. Në studime të ndryshme nga
aktorë kombëtarë dhe ndërkombëtarë ka rezultuar që për shkak të mungesës së infrastrukturës
së gjykatave, nuk respektohet solemniteti dhe shpesh seancat gjyqësore zhvillohen në zyrat e
gjyqtarëve, duke sjellë që shpesh proceset të bëhen të mbyllura dhe askesi i qytetarëve të jetë i
kufizuar.
Pa mjaftueshmëria e personelit dhe e burimeve teknike, siç raportuan shumë gjyqtarë, janë
shkaqet kryesore që pengojnë gjykatat e nivelit më të ulët të marrin vendime të shpejta dhe të
mira. Megjithëse burimet ndryshojnë, shumë gjykata vuajnë për shkak të mjeteve të pakta,
veçanërisht në zonat e largëta. Gjyqtarët ankohen se u duhet të punojnë në ndërtesa të
papërshtatshme, duke i ndarë zyrat e tyre me sekretarët dhe se shpesh u duhet të zhvillojnë
seanca në zyrat e tyre, për shkak të mungesës së sallave të gjyqit2.
Gjatë zhvillimit të seancës duhet të respektohen rregullat e solemnitetit, të cilat konsistojnë në:
(a) Respektimin e orarit të caktuar për zhvillimin e seancës gjyqësore nga
pjesëmarrësit;
(b) Respektimin e rendit dhe qetësisë gjatë zhvillimit të seancës;
(c) Mbajtjen e togës së posaçme nga avokatët/prokurorët dhe veshjes serioze dhe të
përshtatshme të pjesëmarrësve të tjerë në sallë;
(ç) Respektimin e kohës në dispozicion të pjesëmarrësve në gjykim për të parashtruar
pretendimet e tyre.
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Shih "Analiza e sistemit gjyqësor në Shqipëri", Organizata për Sigurim dhe Bashkëpunim në Evropë Prezenca
në Shqipëri, Tiranë 2004

(d) Respektimin e trupit gjykues gjatë gjithë kohës së komunikimit të pjesëmarrësve në
gjykim.3
Duke marrë parasysh që respektimi i solemnitetit të zhvillimit të një procesi gjyqësor, i cili i
jep qytetarëve dhe aktorëve të tjerë të drejtësisë (avokatë, të pandehur, viktima etj.) impaktin e
parë të mënyrës së zbatimit të rregullave procedural të një procesi, në këtë studim jemi ndalur
dhë në monitorimin e këtij komponenti, duke pasur në fokus transparencën e zhvillimit të
procesit, aksesit të qytetarëve në proces etj.
Nga monitorimi i 76 çështjeve gjyqësore dhe 186 seancave gjyqësore në të tre Gjykatat
konstatohet, që proceset gjyqësore janë zhvilluar në sallë gjykimi dhe jo në zyrat e gjyqtarëve.
Monitoruesit shprehen se gjatë zhvillimit të proceseve gjyqësore janë respektuar të gjitha
rregullat e etikës dhe solemnitetit të gjykimit dhe nuk është vënë re asnjë element që mund të
cënonte procesin.
Respektimi i rregullave procedurale të solemnitetit, etikës gjyqësore nga të tre Gjykatat është
një tregues pozitiv dhe një parakusht për respektimin e parimit të një procesi të rregullt ligjor.
Një element tjetër që evidentohet është transparenca dhe publiciteti i zhvillimit të proceseve
gjyqësore, duke dhënë një shembull pozitiv në lidhje me funksionimin e sistemit gjyqësor dhe
rritjen e besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë.
Respektimi i parimit dhe rregullave të një procesi të rregullt ligjor është një detyrim që rrjedh
nga Kushtetua, nga aktet ndërkombëtare dhe nga ligjet e posaçme.
Akti i parë ndërkombëtar, i cili ngriti në nivel ndërkombëtar mbrojtjen dhe garantimin e drejtave
të njeriut është Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, e cila në nenin 10 parashikon se:
"Gjithkush gëzon njëlloj të drejtën për një process gjyqësor objektiv e public para një gjykate
të pavarur e të “paanshme”, në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të veta dhe për
vendimin mbi çfardolloj akuze penale4."
Parimi i respektimit të procesit të rregullt ligjor dhe standartet që duhet të përmbushin shtetet
për respektimin dhe garantimin e këtij parimi, janë parashikuar dhe në Paktin mbi të Drejtat
Civile dhe Politike, i cili në nenin 14 parashikon5: “Të gjithe janë të barabartë përpara
gjykatave dhe organeve të drejtësisë. Në përcaktimin e çfardo akuze penale, personi i akuzuar
ka të drejtë që çështja e tijtë trajtohet me paanësisë dhe publikisht nga gjykata kompetente, e
pavarur dhe e paanshme, e ngritursipas ligjit që të vendosë qoftë për themeltësinë e çdo akuze
të karakterit penal që drejtohet kundër tij, qoftë për themeltësinë e çdo akuze të karakterit penal
që drejtohet kundër tij, qoftë për konfliktet lidhur me të drejtat dhe detyrimet e tij në fushën
civile.”
Një nga aktet ndërkombëtare më të rëndësishëm, i cili jo vetëm ka parashikuar në nivel
ndërkombëtar mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut, por ka ngritur dhe mekanizma
për rivendosur në vend të drejtat e shkelura, është Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut,
e cila në në nenin 6 parashikon: “Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht,
publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe paanshme…”

Rregullore “Mbi gjykimin kushtetues dhe funksionimin e administratës”, aksesuar në
http://ëëë.gjk.gov.al/ëeb/rregullore_e_brendeshme_81.pdf
4
Shih Neni 10 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut
5
Shih "Pakti mbi të Drejtat Civile dhe Politike", Ratifikuar me ligjin nr.7510, datë 08.08.1991
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Në nenin 42 të Kushtetutës parashikohet se: "1. Liria, prona dhe të drejtat e njohura me
Kushtetutë dhe me ligj nuk mund të cenohen pa një proces të rregullt ligjor. 2. Kushdo, për
mbrojtjen e të drejtave, të lirive dhe të interesave të tij kushtetues dhe ligjorë, ose në rastine
akuzave të ngritura kundër tij, ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati
të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj."
Cënimi i parimeve dhe standarteve për një proces të rregullt ligjor të parashikuara në Kushtetutë
dhe në aktet ndërkombëtare, e bën procesin e parregullt dhe cënon të drejtat dhe liritë e
personave fizik dhe juridik.
IV. RISITË DHE SFIDAT E NDRYSHIMEVE TË REJA NË KODIN E PROCEDURËS
PENALE NË LIDHJE ME TË DREJTAT PROCEDURALE TË VIKTIMAVE
Në vitin 2015, nga një analizë e gjerë që iu bë praktikës gjyqësore dhe nga studimi analitik i
doktrines u evidentua nevoja, për ndryshimin e disa instituteve të Kodit të Procedurës Penale,
me qëllim përthithjen e standarteve europiane dhe përmirësimin e legjislacionit shqipëtar.6
Respektimi dhe garantimi i të drejtave procedurale të viktimave gjatë hetimeve paraparake dhe
gjatë procesit gjyqësor, është një nga elementet e zhvillimit të një procesi të rregullt ligjor,
cënimi i të cilit sjellë pasoja për të gjithë procesin gjyqësor. Gjykata Evropiane e të Drejtave të
Njeriut në disa vendime ka pranuar dhe ka gjetur në shkelje shtetin Shqiptar, pasi nga prokuroria
dhe nga gjykatat nuk ishte respektuar e drejta e viktimave dhe familjarëve të tyre për tu dëgjuar.
Në vendimin Hugh Jordan kundër Mbretërisë së Bashkuar7, Gjykata shprehet se: “Gjykata
konstatoi se procedurat për hetimin e përdorimit të forcës vdekjeprurëse nga ana e policit
përkatës nxirrnin në pah të metat vijuese: mungesën e pavarësisë të policëve që po hetonin nga
policët që kishin pasur rol në ngjarjen në fjalë; mungesën e vënies në dijeni të publikut dhe të
informimit të familjes së viktimës, mbi arsyet e vendimit të Drejtorit të Ndjekjes Penale për të
mos ndjekur penalisht asnjë polic; …mungesa e ndihmës ligjore për përfaqësimin e familjes së
viktimës dhe mosbërja të njohura e deklaratave të dëshmitarëve përpara paraqitjes së tyre në
seancën e pyetjeve cënoi aftësinë e kërkuesit për të marrë pjesë në hetim dhe kontribuoi në
shtyrjen e tejzgjatur të procedurave.” Gjykata të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe kundër
Shqipërisë në çështjen Ceka kundër Shqipërisë, kerkesa 26872/0, datë 23 Tetor 2012.8
Bazuar në Analizën e Sistemit të Drejtësisë9, Kodi i Procedurës Penale iu nënshtrua
ndryshimeve, duke prekur rrënjësisht mënyrën e zhvillimit të procedurës së hetimit paraprak,
procesit gjyqësor, parashikimi i figurave të reja, si gjyqtari i seancës paraprake, forcimin e
pozitës procedurale të viktimës, në mënyrë të veçantë të viktimës së mitur, forcimi i pozitës dhe
garantimit të të drejtave procedurale të të pandehurit etj.
4.1. Risitë dhe ndryshimet në lidhje me të drejtat procedurale të viktimave
Në analizën e sistemit të drejtësisë, një nga problematikat e konstatuara në legjislacionin
procedural penal ishte pozita e dobët e personave të dëmtuar nga vepra penale. Për këtë qëllim
dhe me synimin për ta përshtatur legjislacionin me standartet ndërkombëtare dhe me direktivat
e Bashkimit Evropian, dispozitat që rregullonin të drejtat e viktimave i’u nënshtruan
ndryshimeve rrënjësore.10
Një nga ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale është zëvëndesimi i konceptit "te dëmtuarit
nga vepra penale" me "viktimë" dhe atë të "të dëmtuarit akuzues" me termin "viktima
akuzuese". Ndryshimi i terminologjisë, e cila është përdorur prej më shumë se 20 vitesh, erdhi
si një domosdoshmëri e përshtatjes së legjislacionit me standartet ndërkombëtare dhe është në
6

Shih Relacionin e Projektligjit "Për disa shtesa dhe ndyshime në Kodin e Procedurës Penale"
Shih Vendimin "Hugh Jordan kundër Mbretërisë së Bashkuar", kërkesa 24746/94, 4 Maj 2001
8
Shih Zhidro.A, Kurti. A “Risitë në Kodin e Procedurës Penale në lidhje me akuzën private në procesin penal”,
prezantuar në Konferencën Kombëtare të Zhvilluar nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Dhjetor 2018
9
Shih Analiza e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri, Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, Qershor 2015
10
Shih Analiza e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri, Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, Qershor 2015
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përputhje me Vendimin Kuadër të Bashkimit Evropian, 15 Mars 2001 “Mbi qëndrimin e
viktimave në procedimet penale”, si dhe Direktiven 2012/29/BE që e ka zëvëndesuar këtë
vendim.
Një nga parashikimet dhe ndryshimet thelbësore është parashikimi i të drejtave që kanë viktimat
gjatë fazës së hetimeve paraprake dhe gjatë procesit gjyqësor.
Nëse do ti ndanim këto të drejta duke marrë si kriter fazën kur këto të drejta mund të zbatohen,
ato i ndajmë në tre kategoritë e mëposhtme:11:


Të drejta të përgjithshme:
a) të përfitojë kujdes mjekësor, ndihmë psikologjike, këshillim dhe shërbime të tjera
të ofruara nga autoritetet, organizatat ose institucionet përgjegjëse për ndihmën
ndaj viktimave të veprës penale;
b) të komunikojë në gjuhën e saj dhe të ndihmohet nga një përkthyes, interpretues
i gjuhës së shenjave ose lehtësues i komunikimit për personat me aftësi të
kufizuar në të folur dhe në të dëgjuar;
c) të zgjedhë mbrojtës dhe, kur është rasti, të përfitojë ndihmë juridike falas, sipas
legjislacionit në fuqi;
d) të kërkojë në çdo kohë informacion për gjendjen e procedimit, si dhe të njihet
me aktet e provat, pa cenuar parimin e sekretit hetimor;

Të drejtat e sipërcituara, viktima i gëzon në çdo fazë të procedimit penal, derisa vendimi të
marrë formë të prerë. Parashikimi i këtyre të drejtave së pari i japin mundësi viktimës të
rehabilitohet, duke i ofruar kujdes mjekësor, ndihmë psikologjike dhe së dyti i japin mundësi
të kërkojnë përpara organit të akuzës dhe gjykatës që të dëgjohet dhe të rivendos në vend të
drejtat e shkelura nga veprimet dhe mosveprimet e paligjshme të personave fizik apo juridik.
Një element i rëndësishëm që është parashikuar në këtë grup të drejtash është e drejta e viktimës
për të përfituar një mbrojtës ligjor falas, i cili me njohuritë e tij të posaçme juridike do t’a
përfaqësojë duke i garantuar të gjitha të drejtat procedurale. Procedura e aplikimit dhe përfitimit
të ndihmës juridike falas është parashikuar në ligjin nr.111/2017 “Për ndihmën Juridike të
Garantuar nga Shteti” dhe akteve nënligjore që do të dalin në zbatim të tij.


Të drejtat gjatë fazës së hetimeve paraprake
a) të kërkojë ndjekjen penale të fajtorit;
b) të kërkojë marrjen e provave, si dhe të parashtrojë kërkesa të tjera përpara
organit procedues;
c) të informohet për arrestimin e të akuzuarit dhe lirimin e tij, në kushtet e caktuara
në këtë Kod;
d) të njoftohet për mosfillimin e procedimit, pushimin e çështjes, fillimin dhe
përfundimin e gjykimit;
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Pas ndryshimeve të Kodit të Procedurës Penale në Mars të vitit 2017, viktimës dhe familjarëve
të tyre i’u njohën disa të drejta procedurale gjatë fazës së hetimeve paraprake. Faza e hetimeve
paraprake është i gjithë procesi që zhvillohet nga prokuroria dhe oficerët e policisë gjyqësore
për të hetuar mbi ngjarje e ndodhur, mbledhjen e provave, pyetjen e dëshmitarëve, personave
të dyshuar (personat që i atribuohet vepra penale, persona nën hetim, të pandehurit), kryerja e
kontrolleve, ballafaqimeve etj. Respektimi i rregullave gjatë fazës së hetimeve paraprake është
thelbësore, pasi është faza dhe ku mblidhen të gjitha provat mbi të cilën do ngrihet akuza.
Për herë të parë, me anë të ndryshimeve ligjore, viktimave dhe familjarëve të tyre i është njohur
e drejta për të kërkuar që të njihet me këto prova. K.P.Penale e ka lënë të hapur duke u shprehur
se viktima ka të drejtën të parashtrojë dhe kërkesa të tjera, por pa i specifikuar ato, pyetja që
ngrihet është a ka të drejtë viktima të kërkojë pavlefshmërinë e provave, psh.akteve të
eskpertimit, kundërshtimin e tyre, paraqitjen e provave të reja etj.?
Viktima gjithashtu ka të drejtë të njihet me çdo vendimmarrje të organit të akuzës në lidhje me
fatin e çështjes, për pushimin, mosfillimin e gjykimit, dërgimin për gjykim etj.
E drejta e informimit të viktimës është një nga të drejtat thelbësore të parashikuara në nenin 58
të Kodit të Procedurës Penale. Zbatimi dhe respektimi në praktikë i kësaj të drejtë kërkon nga
punonjësit e drejtësisë që të mos plotësojnë vetëm shkresa standarte për informim, por gjuha
dhe mënyra e informimit duhet të jenë të kuptueshme dhe jo formale, por ta orientojnë viktimën
lidhur me hapat që do të hedhë dhe ecurinë e procesit penal.12


Të drejtat procedurale gjatë procesit gjyqësor
e) të bëjë ankim në gjykatë kundër vendimit të prokurorit për të mos filluar
procedimin dhe vendimit të prokurorit ose gjyqtarit të seancës paraprake për të
pushuar akuzën ose çështjen;
f) të kërkojë shpërblimin e dëmit dhe të pranohet si paditës civil në procesin penal;
g) të përjashtohet, në kushte të caktuara me ligj, nga pagimi i çdo shpenzimi për
marrjen e akteve dhe tarife gjyqësore për paraqitjen e kërkesë-padisë që lidhen
me statusin e viktimës së veprës penale;
h) të thirret në seancën paraprake dhe në seancën e parë gjyqësore;
i) të dëgjohet nga gjykata, edhe kur asnjëra nga palët nuk ka kërkuar thirrjen e saj
si dëshmitar;
j) të ushtrojë të drejta të tjera të parashikuara nga ky Kod.

Krahas të drejtave gjatë fazës së hetimeve paraprake, viktmave i’u është njohur dhe një grup të
drejtash gjatë procesit gjyqësor.
Viktima ka të drejtë të ankimojë vendimin e Prokurori ose Gjyqtarit të seancës paraprake në
rastet kur është vendosur mosfillimi, apo pushimi i çështjes. E drejta e ankimit ndaj vendimit
është shumë e rëndësishme, pasi viktima ka të drejtën të kërkojë procedimin e personit dhe
vendosjen përpara përgjegjësisë, pavarësisht se është marrë një vendim për mosfillimin apo
pushimin e çështjes.
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Një nga të drejtat që viktima e kishte edhe para ndryshimeve të Kodit është paraqitja e padisë
civile në procesin penal, me anë të të cilës mund të kërkojë shpërblimin për dëmin e shkaktuar.
Ndryshimi pozitiv që është bërë në K.Pr.Penale është parashikimi i të drejtës për tu përjashuar
nga taksa gjyqësore, apo për të kërkuar një mbrojtës falas për të ushtruar këto të drejta.
Theksojmë që shpeshëherë pamundësia financiare sjell edhe mos kërkimin e të drejtave nga
viktimat ose famijarët e tyre, si rrjedhojë përjashtimi nga taksat gjyqësore dhe ofrimi i një
mbrojtësi falas janë hapa pozitiv për të forcuar pozitën procedurale të viktimës.
Një element shumë interesant është parashikimi i detyrimit të Gjykatës për të njoftuar viktimat
për seancat paraprake dhe gjyqësore. Mos njoftimi i viktimave e bën procesin gjyqësor të
parregullt. Nga ana tjetër vetë viktima ka të drejtë që të dëgjohet gjatë procesit gjyqësor, të
shtrojë pretendimet dhe kërkesat e tij.
Parashikimi i një kuadri të drejtash për viktimat, duke filluar nga faza e hetimeve paraprake
deri në momentin kur vendimi do marrë formë të prerë është një hap pozitiv, por ngelet ende
për tu parë se si këto dispozita do zbatohen në praktikë, pasi ka kaluar më shumë se një vit nga
hyrja në fuqi e këtyre ndryshimeve dhe është herët për të dhënë një tablo të plotë të zbatimit të
tyre.
4.2. Pozita procedurale e viktimës së mitur
Parashikimi i dispozitave të veçanta dhe dhënia e një mbrojtje të veçantë për viktimat e mitur
ishte një problematikë që ishte ngritur nga shumë studime të aktorëve kombëtar dhe
ndërkombëtar. Krahas parashikimeve në Kodin e Procedurës Penale dhe në Kodin Penal, në
Kodin e Drejtësisë Penale për të mitur janë parashikuar në mënyrë të detajuar garancitë dhe
mbrojtja procedurale e viktimave dhe dëshmitarëve të mitur, të cilat konsistojnë në hartimin e
protokolleve të trajtimit të të miturve si viktima dhe dëshmitare, përshtatja e ambienteve të
policisë kur intervistohen dhe mbahen të miturit, trajnimi i gjykatësve, prokurorëve, policisë
gjyqësore, avokatëve dhe punonjësve sociale.13
Asnjë fëmijë nuk duhet të përjashtohet nga dëgjimi dhe e drejta për tu shprehur vetem për shkak
të moshës. Çdo pjesë e sistemit duhet të respektojnë iniciativen që ndërmerr fëmija viktimë për
t'u dëgjuar për çështjet që e prekin, me përjashtim të rastit kur çmohet se nuk është në interesin
më të mirë të fëmijës. Fëmijët duhet të informohen se si të përdorin në mënyrë efektive të
drejtën për t'u dëgjuar.14
Në relacionin e Kodit të Drejtësisë për të Mitur analizohen dispozitat ligjore, duke e vënë
theksin në mënyrë të veçantë në interesin më të lartë të fëmijës. Në lidhje me pjesëmarrjen dhe
përfshirjen e viktimës së mitur në një proces gjyqësor, është e domosdoshme respektimi në
mënyrë rigoroze të disa rregulave thelbësore. Psh. numri i intervistave ndaj një fëmije të jetë sa
më i kufizuar, po ashtu dhe kohëzgjatja, duhet të jetë e përshtatur për moshën e fëmijës.
Kontakti i drejtpërdrejtë, konfrontimi apo ndërveprimi mes femijës viktimë ose dëshmitar me
të pandehurin duhet të shmanget, për aq sa është e mundur. Femijët duhet të kenë mundësi për
të dhënë dëshmi në rastet penale, pa praninë e të dyshuarit. Është e rëndësishmë që gjatë gjithë
procesit të jetë i pranishëm dhe psikologu.
Neni 58/a i Kodit të Procedurës Penale parashikon disa të drejta shtesë për viktimat e mitur në
raport me viktimat e rritur si e drejta që të shoqërohet nga një person i besuar prej tij, ruajtja e
konfidencialitetit të të dhënave personale, si dhe të kërkojë nëpërmjet përfaqësuesit që gjykimi
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të zhvillohet pa praninë e publikut. Një nga çështjet delikate dhe që kërkon vëmendje është
përcaktimi i personit të besuar për të miturin në rastet kur i mituri është viktimë i dhunës në
familje ose e abuzimit nga kujdestari ose përfaqësuesi i tij.15
Me ndryshimet që i'u bënë K.Pr.Penale viktimës së mitur iu njoh e drejta që nëpërmjet
përfaqësuesve të tyre, të kërkojnë drejtëpërdrejtë në gjykatë procedimin penal të fajtorit16.
Mosparaqitja e personit të dëmtuar apo përfaqësuesit të tij në seance gjyqesore pa shkaqe të
arsyeshme sjell pushimin e gjykimit. Ky rregull procedurial krijon një problem shume të madh
në realitet për sa i perket të drejtave të fëmijeve, që jane viktima të një veprimtarie kriminale
siç është rrahja, demtime të tjera të shendetit, plagosja etj, pasi kërkesa për procedimin e
personit te akuzuar në këto raste duhet te firmoset dhe te ndiqet gjate gjithe procedimit dhe
gjykimit nga përfaqesuesi ligjor i femijes, prindi apo kujdestari. Në rast se perfaqësuesi ligjor
nuk është dakort dhe nuk i kryen këto veprime, atëhere fëmija nuk ka mundësi të mbrojë
interesat e tij17.
Nga të dhënat e monitoruara, nuk rezulton asnjë rast të pjesëmarrjes së të miturit/viktimë në
procesin gjyqësor, të dhëna të cilat do të shërbenin për të identifikuar nëse zbatohen dhe
respektohen nga gjykatat, prokuroria, mbrojtësit ligjor i rregullave të parashikuara për viktimën
e mitur.
4.3. Të dhëna nga monitorimi për zbatimin dhe garantimin në praktikë i të drejtave
procedurale të viktimave
Respektimi i të drejtave të viktimave gjatë procesit gjyqësor ka qenë një nga fokuset kryesor të
këtij studimi. Nga të dhënat e mbledhura gjatë monitorimit të 76 çështjeve gjyqësore në 3
gjykatat (Sarandë, Gjirokastër, Përmet), situata paraqitet si më poshtë:
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70%

Fig.1
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Nga sa më sipër, konstatohet që numri i rasteve kur viktimat janë të pranishme gjatë seancave
gjyqësore nuk është shumë i lartë, pasi vetëm në 30% të rasteve rezulton që ato të kenë marrë
pjesë në procesin gjyqësor. Megjithëse është një përqindje jo shumë e lartë, është një tregues
pozitiv që viktimat thirren nga gjykata, duke i dhënë mundësinë që të jenë pjesë aktive e
procesit.
Nëse do ti krahasonim të dhënat për të tre Gjykatat, konstatohet që nga monitorimi i seancave
gjyqësore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë nuk ka asnjë rast kur viktimat, apo familjarët
e tyre kanë marrë pjesë në seancë gjyqësore. Nga të dhënat nuk mund të identifikohet, nëse mos
prania e tyre ka qenë për shkak të dëshirës së tyre për të mos marrë pjesë në gjykim, apo për
shkak se nga gjykata nuk janë njoftuar për të marrë pjesë në procesin gjyqësor. Theksojmë që
njoftimi i viktimave apo familjarëve të tyre për zhvillimin e seancave gjyqësore, është një nga
të drejtat procedurale, cënimi i të cilës sjell shkelje të procesit të rregullt ligjor.
Ndërsa për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastrës dhe Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet,
nga të dhënat e monitorimit, situata paraqitet si më poshtë:
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Fig. 2
Nga të dhënat e grafikut të mësipërm, rezulton se në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër
numri i viktimave/familjarëve të tyre të pranishme në seancë është shumë i vogël, por edhe në
këtë rast nuk identifikohet arsyeja e mungesës së viktimave në seancë.
Situata paraqitet problematike pasi në 77% të rasteve viktimat nuk janë të pranishme.
Megjithëse prania e viktimave në 23% të rasteve nga 22 çështje të monitorurar në Gjykatën e
Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, është një tregues që Gjykata i njeh ndryshimet e reja ligjore dhe
detyrimin për të njoftuar viktimën në proces, por është e domosdoshme që viktimat të njoftohen
dhe ti mundësohet prania në të gjitha seancat gjyqësore.
Një element shqetësues është fakti që në 23% të rasteve që viktimat kanë qenë të pranishme në
proces, ato nuk kanë parashtruar asnjë kërkesë apo pretendim. Është e rëndësishme që të

ndërmerren nisma për ndërgjegjësimin dhe trajnimin jo vetëm të aktorëve të drejtësisë, por edhe
qytetarëve në lidhje me të drejtat e tyre procedurale.
Nga të dhënat e monitorimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet rezulton që kemi një
përqindje më të lartë të pjesëmarrjes së viktimave në proces.
Gjithashtu nga 87% të rasteve të pjesëmarrjes së viktimës në proces, rezulton që ato kanë qenë
të përfaqësuar nga një mbrojtës dhe kanë dhënë pretendimet e tyre në lidhje me akuzën në 22%
të rasteve. Në një rast nga ana e mbrojtësit të viktimës është kërkuar pushimi i gjykimit, kërkesë
që është pranuar nga Gjykata dhe është vendosur pushimi i çështjes.
Një element tjetër i rëndësishëm është që në një rast, viktima ka paraqitur padi civile në proces,
duke kërkuar shpërblimin e dëmit, kërkesë që është pranuar nga Gjykata.
Të dhënat e mësipërme, ndonëse nuk shtrihen në një numër të lartë çështjes dhe nuk mund të
japim konkluzione përfundimtare, por shërbejnë për të treguar një trend në lidhje me mënyrën
dhe efektivitetin e ndryshimeve të reja ligjore përsa i përket pozicionit procedural të viktimës
në proces.
Nga të dhënat krahasimore midis tre gjykatave identifikojmë dhe konkludojmë në disa aspekte:
Së pari, është shqetësues fakti që në dy Gjykata të Rretheve Gjyqësore (Sarandë dhe
Gjirokastër), dy nga gjykatat më të mëdha të pjesës jugore të Shqipërisë, numri i
pjesëmarrjes së viktimave është shumë i vogël, një numër gati i papërfillshëm.
Së dyti, në rastet kur viktimat janë të pranishme në seancë dhe nuk janë të përfaqësuar
me një mbrojtës, ato nuk shprehen gjatë procesit gjyqësor;
Së treti, në rastet kur ato përfaqësohen me mbrojtës, konstatohet që zëri i tyre dëgjohet
nga gjykata dhe kërkesat pranohen.
Sa më sipër, është e nevojshme që gjyqtarët, prokurorët, avokatët të trajnohen në lidhje me të
drejtat procedurale që kanë viktimat dhe ti zbatojnë ato në mënyrë efektive dhe jo thjeshtë sa
për procedurë.
Gjithashtu është e nevojshme ndërgjegjësimi i qytetarëve për të drejtat e tyre gjatë procesit
penal, në mënyrë të veçantë për tu mbrojtur nga një mbrojtës ligjor dhe në raste pamundësie
financiare, ti ofrohet falas nga shteti, pasi vetëm në këtë mënyrë do të jenë të barabartë me
organin e akuzës dhe me të pandehurin gjatë procesit gjyqësor.

V. NDRYSHIMET LIGJORE DHE NDIKIMI I TYRE NË POZITËN
PROCEDURALE TË TË PANDEHURVE
5.1 Pozita procedurale e të pandehurve gjatë procesit penal
Personit ndaj të cilin po bëhen hetime, i është atribuar vepra penale ose i është njoftuar akuza i
garantohen një tërësi të drejtash procedurale, cënimi i të cilave e bën jo të rregullt procesin
gjyqësor.
Gjatë analizës së sistemit të drejtësisë u identifikuan një sërë problematikash në lidhje me
pozitën procedurale të të pandehurit gjatë hetimeve paraprake dhe gjatë procesit gjyqësor.

Disa nga problemet që u identifikuan në lidhje me zhvillimin e proceseve gjyqësore lidheshin
me mungesën e eficencës së gjykimit, respektimi i parimit të procesit të rregullt ligjor sa i takon
mundësisë së zhvillimit të gjykimit në mungesë etj. Gjithashtu një sërë problemesh u
identifikuan në lidhje me garancitë procedurale të të pandehurve, të personave të dëmtuar nga
vepra penale, të të dëmtuarve të mitur etj.18
Në ndryshimet që i janë bërë Kodit të Procedurës Penale janë reflektuar shumë nga standardet
europiane mbi të drejtën e të pandehurit për t'u njohur me akuzën ndaj tij dhe të drejtat ne
procedimin penal kur ai ka pozitën e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime/të pandehurit,
mënyra e zhvillimit të gjykimit në mungesë, e drejta për të pasur një mbojtës dhe në rastet e
pamundësisë financiare, kjo mbrojtje ti garantohet nga shteti, e drejta për përkthyes etj. 19
Një nga risitë e Kodit të Procedurës Penale është parashikimi i Letrës së të Drejtave me shkrim,
e cila vjen si një domosdoshmëri për harmonizimin e legjislacionit me acquis communnitare.
Sipas Direktivës 2012/13 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 22 Majit 2012 "Mbi të
drejtën e informimit në procedimin penal", e cila përmban modelin për letrën e të drejtave me
shkrim, është tepër e rëndësishme që i pandehuri para marrjes së tij të parë në pyetje të jetë në
dijeni të të drejtave që ai ka.
Bazuar në parashikimet e Direktivës, u bënë dhe ndryshimet e Kodit, ku përmbajtja e letrës së
të drejtave është parashikuar në paragrafin 2 të nenit 34/a. Nga leximi i përbashkët i paragrafëve
1 dhe 2, të nenit 34/a, rezulton se letra e të drejtave do të përmbajë informacion vetëm mbi një
pjesë të të drejtave të pandehurit, sikurse përcaktuar në paragrafin 1. Megjithatë, në praktikë
kjo dispozitë duhet të interpretohet në mënyrë të zgjeruar për të bërë të mundur përfshirjen e të
gjithë garancive në mënyrë që të përmbushet plotësisht qëllimi i dispozitës të nenit 34/a.20
Konkretisht në nenin 34/4 dhe 34/b të Kodit të Procedurës Penale është parashikuar se: "1.
Personi nën hetim ose i pandehuri ka të drejtë:a) të njoftohet në një kohë sa më të shkurtër, në
gjuhën që kupton,për veprën penale për të cilën hetohet, si edhe për shkaqet e akuzave; b) të
përdorë gjuhën që flet ose kupton ose të përdorë gjuhën eshenjave, si dhe të ndihmohet nga një
përkthyes dhe interpretues nës eka paaftësi të kufizuar në të folur dhe në të dëgjuar; c) të heshtë,
të paraqesë lirisht mbrojtjen e tij, si dhe të mos upërgjigjet pyetjeve të caktuara; ç) të mbrohet
vetë ose me ndihmën e një mbrojtësi të zgjedhurprej tij; d) të ketë një mbrojtës të siguruar nga
shteti, nëse mbrojtja ështëe detyrueshme ose nuk ka mundësi financiare për të pasur një
mbrojtës,sipas parashikimeve të këtij Kodi dhe legjislacionit në fuqi për ndihmëjuridike;dh) të
takohet privatisht dhe të komunikojë me mbrojtësin që epërfaqëson;e) të këtë kohë të
mjaftueshme dhe lehtësi për të përgatiturmbrojtjen;ë) të njihet me materialet e çështjes, sipas
parashikimeve të këtijKodi;f) të paraqesë prova që i shërbejnë mbrojtjes së tij;g) t’u bëjë pyetje
dëshmitarëve, ekspertëve dhe të pandehurvetë tjerë gjatë gjykimit;gj) të ushtrojë të drejta të
tjera të parashikuara nga ky Kod. 2. Përpara marrjes në pyetje për herë të parë ose përpara
kryerjes së akteve ku prania e tij është e detyrueshme, sipas ligjit, organi procedues e njofton
të pandehurin për të drejtat e parashikuara nëshkronjat “a”, “b”, “c”, “ç”, “d”, “dh” dhe
“e”, të pikës 1, të këtij neni, duke i dhënë, kundrejt nënshkrimit, letrën e të drejtave në formë të
shkruar. 3. Të drejtat dhe garancitë e parashikuara për të pandehurin zbatohen edhe për
personin nën hetim dhe personin, të cilit i atribuohet vepra penale, me përjashtim të rasteve
kur ky Kod parashikon ndryshe.
Gjithashtu në nenin 34/b parashikohet se: 1. Përveç të drejtave të parashikuara në shkronjat
“a”, “b”, “c”,“ç”, “d”, “dh” dhe “e”, të paragrafit 1, të nenit 34/a, të këtij Kodi, i arrestuari
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ose i ndaluari ka të drejtë:a) të takojë vetëm për vetëm mbrojtësin e tij përpara marrjes në
pyetje për herë të parë;b) të njihet me aktet, provat e nevojshme dhe arsyet e arrestimitose
ndalimit të tij;c) të kërkojë që një anëtar i familjes ose një person tjetër i afërttë njoftohet
menjëherë për arrestimin e tij. Në rast se i arrestuari osei ndaluari është shtetas i huaj, ai ka
të drejtë të kërkojë të njoftohetpërfaqësia konsullore ose diplomatike e vendit të tij dhe në rast
seështë person pa shtetësi apo refugjat, ai ka të drejtë të kërkojë tënjoftohet një organizatë
ndërkombëtare;ç) të marrë menjëherë përkujdesjen e nevojshme mjekësore.2. Organi
procedues e njofton menjëherë personin e arrestuarose të ndaluar për të drejtat e parashikuara
në shkronjat “a”, “b”, “c”,“ç”, “d”, “dh” dhe “e”, të paragrafit 1, të nenit 34/a, të këtij
Kodi,duke i dhënë, kundrejt nënshkrimit, letrën e të drejtave në formë tëshkruar. Personi ka të
drejtë ta mbajë letrën e të drejtave
Një nga ndryshimet thelbësore që i është bërë sistemit të drejtësisë, është hartimi i një Kodi
Penal të Drejtësisë për të Mitur, i cili për herë të parë parashikoi në një kuadër të vetëm ligjor
rregullat procedurale dhe të drejtat që duhet të zbatohen në rastet kur kemi një të mitur në
konflikt me ligjin.
5.2. Zbatimi në praktikë i të drejtave procedurale të të pandehurve
Të dhënat e mbledhura nga monitorimi i seancave gjyqësore në tre Gjykata të Rretheve
Gjyqësore (Sarandë, Gjirokastër, Përmet) do ti analizojmë në këndvështrimin e risive dhe
efiktivitetit që kanë sjellë në lidhje me respektimin e të drejtave procedurale të të pandehurve
dhe mënyrës se si këto ndryshimeve po zbatohen në praktikë.
Monitorimi i seancave gjyqësore në lidhje me respektimin e të drejtave procdurale të të
pandehurve është përqendruar në komponentët e mëposhtëm:
 Prania e të pandehurit në procesin gjyqësor;
Në lidhje me praninë e të pandehurit në procesin gjyqësor janë bërë disa ndryshime në Kodin e
Procedurës Penale, të cilat vënë përpara detyrimit organin e akuzës dhe gjykatën që të bëjnë një
kërkim të plotë dhe të garantojnë pjesëmarrjen e të pandehurit gjatë fazës së hetimeve paraprake
dhe gjatë procesit gjyqësor. Zhvillimi i procesit gjyqësor në mungesë të të pandehurit mund të
bëhet në disa rrethana përjshtimore.
Në nenin 344 të Kodit të Procedurës Penale parashikohet se: "1.I pandehuri merr pjesë në
seancë si person i lirë edhe kur është i paraburgosur, me përjashtim të rasteve kur duhen marrë
masatë domosdoshme për të parandaluar rrezikun e ikjes a të dhunës.2. Kur i pandehuri me
sjelljen e tij pengon zhvillimin e rregullt të seancës, pavarësisht masave të marra, sipas
paragrafit 3, të nenit 341,të këtij Kodi, gjykata mund të urdhërojë largimin e tij nga salla përnjë
kohë të caktuar. Kur i pandehuri vijon të pengojë zhvillimin normaltë gjykimit edhe pas kthimit,
gjykata mund të urdhërojë largimin e tijderi në shpalljen e vendimit. 3. Kur është e mundur, i
pandehuri i larguar, sipas paragrafit 2, tëkëtij neni, e ndjek seancën nëpërmjet lidhjes audio
dhe/ose video. 4. I pandehuri i larguar nga seanca, sipas paragrafit 2, të këtijneni, quhet i
pranishëm dhe përfaqësohet nga mbrojtësi. Ai mund të ripranohet në sallë në çdo kohë.5.
Mungesa e të pandehurit që largohet nga salla dhe që nuk ka pranuar të ketë mbrojtës, nuk e
pengon zhvillimin e gjykimit. Në këtë rast caktohet një mbrojtës kryesisht dhe vazhdon gjykimi.
I pandehuri ose mbrojtësi i zgjedhur prej tij mund të pranohet në sallë në çdo kohë.
Në lidhje me pjesëmarrjen e të miturit në konflikt me ligjin gjatë procesit penal, në nenin 16 të
Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur parashikohet se: "1. E drejta e pjesëmarrjes në proces
përfshin të drejtën e të miturit për t'u dëgjuar dhe për të shprehur pikëpamjet e tij, të cilat
mbahen parasysh në përputhje me moshën dhe nivelin e zhvillimit të të miturit. Në rastet kur i
mituri kërkon të dëgjohet, kërkesa e tij pranohet, përveçse për arsye të rëndësishme, të cilat
arsyetohen në vendimin përkatës. Nëse i mituri nuk mund ta ushtrojë këtë të drejtë, mund ta
realizojë atë nëpërmjet prindit si përfaqësues ligjor. 2. I mituri, drejtpërdrejt dhe/ose nëpërmjet
përfaqësuesit ligjor, ka të drejtë të marrë pjesë në çdo proces vendimmarrjeje lidhur me të. 3.

I mituri nuk mund të detyrohet të marrë pjesë personalisht në proces. Mospjesëmarrja nuk
mund të rëndojë pozitën e tij ose/dhe të përdoret në disfavor të tij."
Krahas këtij parashikimi, në rastet kur zhvillohet një proces gjyqësor me të mitur, organi
akuzës, gjykata duhet të kenë parasysh që të respektojnë dhe disa kritere të tjera procedurale, si
prania e detyrueshme e mbrojtësit, psikologut, komunikimi në një gjuhë të thjeshtë dhe të
kuptueshme.
 Zbatimi i parimit të kontradiktoritetit dhe barazisë së armëvve;
Zbatimi i parimit të kontradiktoritetit është një nga elementet thelbësor të procesit të rregullt
ligjor. Në nenin 31 të Kushtetutës parashikohet se: "Gjatë procesit penal kushdo ka të drejtë:
a) të vihet në dijeni menjëherë dhe hollësisht për akuzën që i bëhet, për të drejtat e tij, si dhe t’i
krijohet mundësia për të njoftuar familjen ose të afërmit e tij;b) të ketë kohën dhe lehtësitë e
mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen e vet; c) të ketë ndihmën pa pagesë të një përkthyesi,
kur nuk fletose nuk kupton gjuhën shqipe; ç) të mbrohet vetë ose me ndihmën e një mbrojtësi
ligjor të zgjedhur prej tij; të komunikojë lirisht dhe privatisht me të, si dhe t’i sigurohet mbrojtja
falas, kur nuk ka mjete të mjaftueshme; d) t’u bëjë pyetje dëshmitarëve të pranishëm dhe të
kërkojë paraqitjen e dëshmitarëve, të ekspertëve dhe të personave të tjerë, të cilët mund të
sqarojnë faktet."
Cënimi i të drejtave të parashikuara në këtë nen dhe në dispozitat e Kodit të Procedurës Penale
e bën procesin ligjor të parregullt.
 E drejta e të pandehurit për të pasur një mbrojtës ligjor;
E drejta për të pasur një mbrojtës është një e drejtë themelore, e cila parashikohet në nenin 31
të Kushtetutës. Ne nenin 6 të Kodit të Procedurës Penale parashikohet se: " 1. I pandehuri ka
të drejtë të mbrohet vetë ose me ndihmën embrojtësit. Kur nuk ka mjete të mjaftueshme i
sigurohet mbrojtja falas me avokat në rastet e parashikuara nga ky Kod. 2. Mbrojtësi ndihmon
të pandehurin që t’i garantohen të drejtat procedurale dhe t’i ruhen interesat e tij ligjore."
Mbrojtja me një avokat është e detyrueshme për të pandehurit e mitur, pavarësisht dëshirës së
tyre. Ky detyrim rrjedh si nga aktet ndërkombëtare ashtu edhe nga Kodi i Procedurës Penale
dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur.
Në nenin 40 pika 2 paragrafi ii. të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve21 parashikohet se: "...Të
informohet menjëherë dhe drejtpërdrejt për akuzat e ngritura kundër tij, dhe nëse është e
përshtatshme, me anë të prindërve të tij ose të përfaqësuesve ligjorë, dhe të ketë ndihmë juridike
ose çdo ndihmë tjetër të duhur për përgatitjen dhe paraqitjen e mbrojtjes së tij;"
Në neni 49 të Kodit të Procedurës Penale parashikohet se: "1. Organi procedues i siguron
menjëherë një mbrojtës të paguar nga shteti të pandehurit që nuk ka zgjedhur mbrojtës ose ka
mbeturpa të kur:a) është nën moshën tetëmbëdhjetë vjeç;"
Në nenin 20 të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur parashikohet se: "1. Në çdo fazë të
drejtësisë penale për të mitur çdo i mitur në konflikt me ligjin ose viktimë ka të drejtë për ndihmë
ligjore dhe psikologjike, pa pagesë, të garantuar nga shteti, sipas legjislacionit përkatës."
 Zbatimi i gjykimeve të posaçme;
Në Kodin e Procedurës Penale është parashikuar që si rregull i përgjithshëm të zbatohet gjykimi
i zakonshëm, por në rastet kur plotësohen disa kushte mund të aplikohen dhe gjykimet e
posaçme. Me ndryshimet që i’u bënë Kodit të Procedurës Penale janë parashikuar katër lloje të
gjykimeve të posaçme:
1. Gjykimi i drejtëpërdrejtë (Neni 400 i Kodit të Procedurës Penale)
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2. Gjykimi i shkurtuar (Neni 403 i Kodit të Procedurës Penale)
3. Gjykimi me marrëveshje (Neni 406/d i Kodit të Procedurës Penale)
4. Kërkesa për miratimin e Urdhrit penal (Neni 406/a i Kodit të Procedurës Penale)
Dënimet/Aplikimi i dënimeve alternative

Krahas dënimeve kryesore në Kodin Penal janë parashikuar dënime alternative, të cilat
zëvëndësojnë dënimin kryesor me qëllim rehabilitimin dhe riedukimin më të shpejtë të të
dënuarve dhe uljen e numrit të burgosurve nëpër burgje etj.
Konkretisht janë parashikuar dënimet alternative e mëposhtëm:
 Gjysmëliria (Neni 58 i Kodit Penal)


Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënianë provë (Neni 59 i Kodit Penal)



Qëndrimi në shtëpi (Neni 59/a i Kodit të Penales)



Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgimdhe detyrimi për kryerjen e një pune në
interes publik (Neni 63 i Kodit Penal)



Lirimi me kusht (Neni 64 i Kodit Penal)

Nga të dhënat e monitorimit rezulton që të pandehurit janë akuzuar për veprat penale të
mëposhtme:
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Fig. 3
Nga grafiku i mësipërm rezulton që numrin më të madh e zënë veprat penale të dhunës në
familje dhe vjedhja. Mbetet shqetues ky tregues, pasi dhuna në familje është një nga veprat
penale që ka pësuar një trend rritës vitet e fundit. Është e nevojshme që të hartohen politika
penale dhe sociale parandaluese për të ulur numrin e kryerjes së kësaj vepre penale.
5.2.1 Monitorimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë
Nga monitorimi i 27 çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor të Sarandës në lidhje
me praninë e të pandehurit gjatë seancës gjyqësore, mbrojtja me avokat të zgjedhur apo me
avokat kryesisht, dënimet e dhëna nga gjykata, situata paraqitet si më poshtë:
a. Prania e të pandehurit gjatë seancës gjyqësore
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Fig. 4
Nga grafiku i mësipërm, rezulton që në shumicën e seancave gjyqësore të monitoruara, është i
pranishëm i pandehuri, konkretisht në 74% të rasteve. Prania e të pandehurit në seancë është
një tregues i respektimit të të drejtave procedurale të tij, megjithëse duhet të theksojmë që
krahas prezencës së tij në Gjykatë, duhet të respektohen në mënyrë efektive dhe të drejtat e
tjera.
Është shqetësues fakti që kemi një numër shumë të madh, rreth 26%, të mos pranisë të
pandehurit në seancën gjyqësore. Zhvillimi i një procesi gjyqësor në mungesë të të pandehurit
apo të një pale mund të lejohet në disa rrethana përjashtuese, kur autoritet kanë respektuar të
gjitha rregullat dhe kanë bërë të gjitha kërkimet, por nuk kanë mundur njoftojnë personin për
datën e zhvillimit të seancës. Një palë mund të heqë dorë nga e drejta për të qenë i pranishëm
në një seancë, por vetëm nëse deklarimi për heqjen dorë është i qartë.
Gjirhashtu shqetësues mbetet fakti që në 86% të rasteve që i pandehuri nuk ka marrë pjesë në
gjykim, ai nuk është përfaqësuar me një avokat të zgjedhur, si rrjedhojë Gjykata i ka caktuar
një avokat kryesisht. Nga të dhënat nuk mund të identifikohet arsyeja e mospranisë së të
pandehurit në sallën e gjykimit, nëse Gjykata i ka bërë të gjitha kërkimet dhe njoftimet sipas
ndryshimeve të reja të Kodit të Procedurës Penale etj.

b. E drejta për t'u mbrojtur me një mbrojtës ligjor
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Fig.5
E drejta për të pasur një mbrojtës ligjor, është një nga të drejtat procedurale thelbësore në një
gjykim penal, pasi vetëm në këtë mënyrë respektohet në mënyrë efektive parimi i
kontradiktoritetit dhe i pandehuri është në pozita të barabarta me organin e akuzës.
Në Kodin e Procedurës Penale janë bërë një sërë ndryshimesh në lidhje me të drejtën e
mbrojtjes, rastet kur mbrojtja është e detyrueshme22, rastet kur mbrojtja ofrohet falas nga shteti
etj.
Nga grafiku i mësipërm rezulton që pjesa më e madhe e të pandehurve janë përfaqësuar nga një
avokat i zgjedhur. Siç analizuam dhe më lartë, rastet kur i pandehuri është përfaqësuar me
avokat kryesisht është në rastet kur ai nuk ka qenë i pranishëm në seancën gjyqësore.
Vetëm në 2 raste i pandehuri ka qenë i pranishëm në seancë dhe është përfaqësuar nga një
avokat kryesisht, në këto raste referuar parashikimeve ligjore, ai ka qenë në pamundësi
financiare për të pasur një mbrojtës të zgjedhur.
c. Dënimet e dhëna nga gjykata
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Fig.6
Nga grafiku i mësipërm rezulton që Gjykatat kanë tendencën të vendosin dënimin me burg,
konkretisht rezulton që në 84% të rasteve të pandehurit janë dënuar me burgim. Kjo është shifër
22

Shih nenin 49 të Kodi të Procedurës Penale

është shumë e lartë, si rrjedhojë rekomandojmë që Gjykatat duhet ta shikojnë dënimin me burg
si një masë të fundit dhe të aplikojnë dënimet alternative, me qëllim uljen e numrit të burgosurve
nëpër burgje dhe rehabilitimit më të shpejtë të të dënuarve.
5.2.2 Monitorimi i seancave gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër ndryshe nga dy gjykatat e tjera të monitoruara, ka një
veçanti, pasi pranë saj është ngritur dhe seksioni për gjykimin e çështjeve për të mitur, për këtë
arsye është monitoruar në mënyrë të veçantë dhe procedura e gjykimit të të miturve, me qëllim
identifikimin e avantazheve që kanë sjellë ndryshimet e reja ligjore dhe problematikave të
konstatuara.
a. Nga monitorimi i 22 çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor të Gjirokastër
rezulton se:
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Fig.7
Nga grafiku i mësipërm kontstatohet se 36% të rasteve kanë qenë gjykime me të mitur në
konflikt me ligjin. Siç kemi aryetuar dhe më lartë, të miturit në konflikt me ligjin përveç se
gëzojnë të gjitha të drejtat procedurale si të pandehurit e rritur, gëzojnë dhe disa të drejta të tjera
procedurale, të cilat janë të parashikuara në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur, të cilat
janë të detyrueshme për tu zbatuar nga Gjykata.
Për këtë arsye edhe në këtë studim, është synuar që të analizohet në mënyrë krahasimore
respektimi i këtyre të drejtave nga ana e prokurorisë, gjykatës, avokatëve etj.
b. Prania e të pandehurit në seancë gjyqësore:

100%
90%
80%

88%
79%

70%
60%
50%
40%
30%

21%

20%

12%

10%
0%
Të pranishëm

Të mitur

Të rritur
Jo të pranishëm

Fig.8
Nga grafiku i mësipërm rezulton që kemi një numër më të lartë të pranisë së të pandehurit në
seancë gjyqësore, rreth 79% të rasteve. Nëse do ti krahasonim shifrat me të dhënat e Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor Sarandë rezulton se kemi një numër më të lartë të pranisë së të pandehurit
në seancë. Në 21% të rasteve që i pandehuri nuk ka qenë i pranishëm në seancë gjyqësore, ai
është përfaqësuar nga avokati i zgjedhur prej tij.
Në rastin e proceseve gjyqësore me të pandehur të mitur, rezulton se në 88% të rasteve i mituri
ka qenë prezent në seancë, dhe vetëm në 12% të rasteve ai nuk ka qenë i pranishëm, por i
pranishëm ka qenë përfaqësuesi i tij ligjor (babai). Në rastet kur nuk ka qenë i pranishëm dhe
nuk ka pasur një mbrojtës të zgjedhur nga përfaqësuesit ligjor, i është caktuar një avokat
kryesisht.
Prania e të miturit në seancë, vë përpara detyrimit "gjykatën" që të marrë masa për respektimin
dhe garantimin e interesit më të lartë të të miturit, si prania e përfaqësuesve ligjor, psikologut,
trajtimit të të miturit në mënyrë të veçantë, komunikimi me një gjuhë të thjeshtë dhe të
kuptueshme për moshën e tij etj.
c. E drejta për tu mbrojtur me mbrojtës ligjor të pandehurve të rriturve:
Siç kemi analizuar dhe më lartë, e drejta për t'u përfaqësuar nga një mbrojtës është garantuar që
në Kushtetutë. Nga të dhënat e monitoruara, rezulton që të gjithë të pandehurit e rritur janë
përfaqësuar nga një mbrojtës ligjor i zgjedhur prej tyre.
d. E drejta për tu mbrojtur me mbrojtës ligjor të të pandehurve të mitur:
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Fig. 9
Ndryshe nga i pandehuri i rritur, i cili ka të drejtën të zgjedhë të ketë një mbrojtës ose ka të
drejtën të mbrohet vetë, në rastin e të pandehurit të mitur, në çdo fazë të drejtësisë penale, çdo
i mitur në konflikt me ligjin duhet të përfaqësohet nga një mbrojtës ligjor dhe në rastet kur është
në pamundësi, ndihma i garantohet falas nga shteti (neni 20 i Kodi i Drejtësisë Penale për të
Mitur, neni 49 i Kodit të Procedurës Penale). Mungesa e mbrojtësit ligjor të të miturit gjatë një
faze të procedimit penal, e bën procesin gjyqësor të parregullt.
Nga grafiku i mësipërm rezulton që të gjithë të pandehurit e mitur janë përfaqësuar nga një
mbrojtës ligjor, dhe në 50% të rasteve mbrojtësi i është caktuar falas nga shteti.
Duhet të theksojmë që mbrojtësi duhet të ketë njohuri të posaçme në lidhje me mbrojtjen e të
miturit, pasi edhe vetë KDPM parashikon që në rastin e mbrojtjes të të pandehurit të mitur duhet
të ketë një listë të posaçme të miratuar nga Dhomat e Avokatisë.
e. Prania e psikologut gjatë procesit gjyqësor me të pandehur të mitur:
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Fig.10
Në proceset gjyqësore me të mitur në konflikt me ligjin, krahas pranisë së mbrojtësit ligjor,
është e drejta e të miturit dhe detyrim për organin e akuzës dhe gjykatës thirrja dhe prania e një
psikologu gjatë të gjitha fazave të procedimit penal.
Në nenin 18 të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur parashikohet se: "1. Në çdo fazë të
procedimit penal me të miturit në konflikt me ligjin, si dhe gjatë pyetjes së të miturit viktimë ose
dëshmitar, pavarësisht nga mosha mbi ose nën 14 vjeç, prania e psikologut është e
detyrueshme. 2. Psikologu garanton, sipas rastit, mbështetjen psikologjike të të miturit dhe
vlerëson thëniet e tij, në përputhje me zhvillimin mendor 3. Prania e psikologut synon që të
miturit në konflikt me ligjin, të miturit viktimë dhe/ose dëshmitar t’i sigurohet pyetja në mënyrën

e duhur dhe t’i lehtësohet dhënia e dëshmisë nga ana e tij, duke bërë kujdes për të eliminuar
frikësimin ose ndrojtjen e të miturit nga procesi 4. Organet kompetente, sipas rastit dhe nëse
kjo është e mundur, kujdesen që të sigurojnë praninë e të njëjtit psikolog gjatë gjithë procesit
të drejtësisë penale për mitur dhe vetëm nëse kjo është në interesin më të lartë të të miturit. 5.
Psikologu, i cili kryen rolin e mbështetësit emocional të fëmijës gjatë procesit të hetimit dhe
gjykimit, nuk mund të caktohet nga gjykata për të marrë rolin e ekspertit, duke përgatitur
vlerësim psikologjik për të njëjtin të mitur.
Nga grafiku i mësipërm rezulton që në 75% të rasteve, është i pranishëm psikologu, por mbetet
shqetësues fakti që në 25% të rasteve nuk rezulton që ai të jetë i pranishëm. Mos prania e
psikologut gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor, është shkelje e procesit të rregullt ligjor.
Rekomandojmë që për të mbrojtur interesin më të lartë të të miturit dhe garantimin e mirëqenies
së tij gjatë procesit, është e detyrueshme prania e psikologut dhe të afërmve të të pandehurit të
mitur në të gjitha fazat e procedimit penal.
f. Llojet e dënimit për të pandehurit e mitur:
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Fig.11
Nga grafiku i mësipërm rezulton që në 66% të rasteve vendim-marrja e gjykatës është dënimin
e të miturit me burgim. Sipas të gjitha studimeve të aktorëve kombëtar dhe ndërkombëtar, duke
marrë parasysh dhe qëllimin e miratimit të një Kodi të posaçëm për të miturit, dënimi me burgim
duhet të jetë masa e fundit/ dënimi i fundit që duhet të merret ndaj të miturit.
Në nenin 15 të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur parashikohet se: "1. Arrestimi, ndalimi
ose burgimi i një të mituri nuk zbatohet nëse qëllimi mund të realizohet përmes një mase më të
butë. 2. Arrestimi, ndalimi ose burgimi i një të mituri zbatohet në përputhje me parashikimet e
këtij Kodi, si dhe në përputhje me legjislacionin procedurial penal, për aq sa nuk parashikohet
ndryshe në këtë Kod. 3. Masat e parashikuara në pikën 2, të këtij neni, përdoren vetëm si një
masë e fundit, për një kohë sa më të shkurtër, si dhe janë objekt i rishikimit të rregullt periodik
nga gjykata."
Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur ka parashikuar një sërë llojesh dënimesh alternative dhe
vetëm në rastin kur këto dënime nuk mund të aplikohen, vendoset dënimi me burg.
Nëse do ti referoheshim rasteve të monitoruara dhe llojeve të veprave penale të kryera nga të
miturit, rezulton që janë vepra penale jo shumë të rënda, kryesisht kanë konsumuar veprën
penale të "Drejtimit të automjetit në mënyrë të parregullt". Pavarësisht se Gjykata ka vendosur
pezullimin e dënimit me burg dhe aplikimin e dënimeve alternative, përsëri dhënia e dënimit
me "burg" ka një ndikim jo pozitiv te i mituri. Dënimi me burgim ndaj një të mituri mund të
zbatohet në rast se ai ka kryer një vepër penale për të cilën minimumi i dënimit të parashikuar

është 7 vjet dhe kur ky dënim është i nevojshëm për shkak të natyrës, rrezikshmërisë së lartë
shoqërore të veprës penale dhe shkallës së fajësisë (neni 97 i KDPM).
Sa më sipër rekomandojmë që gjyqtarët, prokurorët, avokatët duhet të kenë një trajnim të
posaçëm për njohjen e të drejtave dhe trajtimin e veçantë të të miturve, por duhet të trajnohen
në lidhje me ndryshimet e reja ligjore, në mënyrë të veçantë me parashikimet e Kodit të
Drejtësisë Penale për të Mitur.
5.2.3 Monitorimi i seancave gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet
Nga monitorimi i 27 çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor të Përmet rezulton se,
ndryshe nga të dhënat e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë dhe Gjirokastër, kemi vepra
penale të kryera në bashkëpunim, si rrjedhojë numri i të pandehurve është 41.
Më poshtë analiza do të bazohet duke marrë për bazë numrin e të pandehurve, pasi në këtë
mënyrë identifikohet më qartë respektimi dhe garantimi i të drejtave të tyre gjatë procesit
gjyqësor.
a. Prania e të pandehurit në seancë:
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Fig.12
Nga grafiku i mësipërm rezulton që në 53% të rasteve i pandehuri ka qenë i pranishëm në
seancë, ndërsa në 43% të rasteve ai nuk ka qenë i pranishëm, por është përfaqësuar nga
mbrojtësi i zgjedhur prej ti. Në rastet kur nuk ka zgjedhur mbrojtës, i është caktuar një avokat
falas nga shteti. Në rastet kur i pandehuri nuk është gjetur, Gjykata ka urdhëruar rikërkimin e
tij, vërtetimin nëse është larguar jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, njoftimin me
shpallje. Respektimi i procedurës për kërkimin e të pandehurit, tregon që gjyqtarët i njohin
ndryshimet ligjore dhe rëndësinë që ka për procesin gjyqësor prania e të pandehurit.
b. E drejta për mbrojtës:

6%
Avokat i zgjedhur
50%

Avokat kryesisht

44%

Pa mbrojtës

Fig.13

Nga grafiku i mësipërm rezulton që 50% e rasteve e të pandehurve janë përfaqësuar nga një
mbrojtës i zgjedhur vetë, ndërsa në 44% të rasteve ato janë përfaqësuar nga një mbrojtës i
caktuar nga shteti.
Në 6% të rasteve i pandehuri nuk ka pasur një mbrojtës ligjor dhe me dëshirën e tij është
shprehur se do të përfaqësohej vetë.
E drejta e të pandehurit për tu përfaqësuar vetë pa një mbrojtës është gjithahstu një e drejtë
kushtetuese. Por, në rastet kur një i pandehur kërkon të përfaqësohet vetë, pa një mbrojtës për
të respektuar parimin e barazisë së armëve dhe parimin e kontradiktoriatetit, gjykata duhet të
marrë parasysh aftësinë e të pandehurit për të paraqitur çështjen në mënyrën e duhur pa ndihmën
ligjore.
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në në çështjen e "Hoang kundër Francës" është
shprehur se: "kur përfshihen çështje komplekse dhe kur i pandehuri nuk ka kualifikimin e duhur
ligjor për të paraqitur e zhvilluar argumentet e duhura dhe vetëm kur një avokat me eksperiencë
do të kishe aftësinë për të përgatitur çështjen, interesat e drejtësisë kërkojnë që ti caktohet të
pandehurit zyrtarisht një avokat për çështjen në fjalë.23
5.3 Zbatimi në praktikë i dënimeve alternative
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Fig. 14 - Aplikimi i dënimeve alternative
Alternativat e dënimit me burgim u përcaktuan për herë të parë në Kodin Penal të Republikës
së Shqipërisë të vitit 1995. Dënimet alternative zënë një vend të rëndësishëm në politikat penale
që ndjekin shtetet evropiane dhe më gjerë, dhe posaçërisht vitet e fundit ato kanë gjetur një
shtrirje shumë të gjerë edhe në vendet e Evropës Lindore. Qëllimi i masave alternative është të
reduktojë dëmin e ardhur nga vepra penale dhe të reduktojë përfshirjen e individit në sistemin
e drejtësisë penale.24
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drejtë gjyqësor", aksesuar në linkun https://rm.coe.int/handbook-3/16806fc13a
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2010, aksesuar në https://www.osce.org/sq/albania/72037?download=true

Nga të dhënat e monitorimit të 76 çështjeve penale në tre Gjykata të Rretheve Gjyqësore, për
çështjet e përfunduara, janë aplikuar në 27% të rasteve dënime alternative të ndryshme, duke
marrë parasysh kriteret, rrethanat e çështjes, rezikshmërinë e të pandehurit etj.
Nga grafiku i mësipërm rezulton që është aplikuar në 60% të rasteve dënimi alternativ i
parashikuar në nenin 59 të të Kodit Penal, që është "Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me
burgim dhe vënianë provë". Ky lloj dënimi alternativ aplikohet në rastet kur për shkak të
rrezikshmërisë së paktë të personit, moshës, kushteve shëndetësore apo mendore, mënyrës së
jetesës dhe të nevojave,veçanërisht atyre që lidhen me familjen, shkollimin ose punën,
rrethanave të kryerjes së veprës penale, si dhe të sjelljes pas kryerjes së veprës penale, gjykata,
kur jep dënim me burg deri në pesë ̧ vjet, mund të urdhëroj ̧që i dënuari të mbajë kontakte me
shërbimin e provës dhe të vihet në të vihet në provë, duke pezulluar ekzekutimin e dënimit, me
kusht që gjatë kohës sëprovës të mos kryejë vepër tjetër penale.
Gjykatat kanë aplikuar në masën 35% dënimet alternative të parashikuar në nenin 60 të Kodit
Penal "Detyrimet e të dënuarit të vënë në provë", si ndalimi për të drejtuar automjete të caktuara
etj.
Nga të dhënat konstatohet që Gjykatat kanë aplikuar në një përqindje më të vogël rreth 5%,
dënimin alternativ të parashikuar në nenin 63 të Kodit Penal "Pezullimi i ekzekutimit të vendimit
me burgimdhe detyrimi për kryerjen e një pune në interes publik". Ky lloj dënimi alternativ
aplikohet në rastet kur Gjykata, për shkak të rrezikshmërisë së pakët të personit dhe tërrethanave
të kryerjes së veprës penale, kur ka caktuar një dënim gjer në një vit burgim, mund të vendosë
pezullimin e ekzekutimit tëvendimit me burgim dhe zëvendësimin e tij me detyrimin që i
dënuaritë përmbushë një punë në interes publik.
Aplikimi i dënimeve alternative sjell disa përfitime si për ekonomizimin e sistemit gjyqësor, si
dhe ndikon në mënyrë të drejtëpërdrejtë te rehabilitimi i të dënuarve, për këtë arsye në rastet
kur përmbushen kushtet e parashikuara, si dhe për vepra penale me rrezikshmëri të vogël,
Gjykatat duhet të aplikojnë dënimet alternative në një masë më të madhe.
IV.
LLOJET E REJA TË GJYKIMEVE TË POSAÇME TË PARASHIKUARA
NË KODIN E PROCEDURS PENALE
Në parim procedura e parashikuar në Kodin e Procedurës Penale është zhvillimi i procedurës
së zakonshme të procesit penal. Përpara ndyshimeve të K.P.Penale në Mars të vitit 2017, përveç
procedurës së zakonshme, ishin parashikuar dhe dy mënyra të posaçme të zhvillimit të gjykimit,
si gjykimi i shkurtuar dhe gjykimi i drejtëpërdrejtë.
Pas analizës që I’u bë sistemit të drejtësisë, u konstatua që ishte e domosdoshme parashikimi
edhe i disa procedurave të reja. Lehtësimi i procedurave gjyqësore, është në përputhje me
standartet ndërkombëtare dhe me rekomandimet e Këshillit të Evropës25, të cilat parashikojnë
se procedurat penale duhet të lehtësohen kur kemi të bëjmë me vepra penale jo shumë të
rrezikshme, me qëllim pasjen e një sistemi drejtësie efikas dhe brenda një afati të shkurtër.
Bazuar në këto rekomandime, në Kodin e Procedurës Penale janë shtuar 2 lloje të reja të
gjykimeve të posaçme, gjykimi me marrëveshje dhe urdhri penal.
Krahas parashikimit të llojeve të reja të gjykimeve të posaçme, iu nënshtruan ndryshimeve edhe
dispozitat që rregullojnë gjykimin e shkurtuar dhe gjykimin e drejtëpërdrejtë.
Kërkesa për gjykim të shkurtuar bazuar në ndryshimet që i janë bërë Kodit të Procedurës Penale,
si rregull, paraqitet nga i pandehuri ose mbrojtësi i tij me autorizim të posaçëm, në seancë
paraprake, e cila, është një seancë që është parashikuar, për herë të parë, në lëgjislacionin
procedural shqiptar, me ligjin e mesipërm.26
Shih Rekomandimi nr. (87)18E i Komitetit të Ministrave pranë Këshillit të Evropë, 1987 “Në lidhje me
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Gjykimi i drejtëpërdrejtë zbatohet në rastet kur arrestimi vleftësohet i ligjshëm dhe nuk ka
nevojë për hetime të tjera, procedohet menjëherë në gjykim, ndërsa kur ai nuk gjendet i bazuar
aktet i kthehen prokurorit. Por edhe në rastin e fundit, kur i pandehuri dhe prokurori japin
pëlqimin gjykata procedon në gjykimin e drejtpërdrejtë. (Nenin 400 të KPP)
Gjykimi me marrëveshje është një procedurë që shmang gjykimin e zakonshëm, duke u bazuar
në një marrëveshje që lidhet midis prokurorit dhe të pandehurit. Ky lloj gjykimi njihet dhe në
shtete të tjera, psh. në Kodin e Procedurës Penale Italiane, si dhe është rekomanduar dhe në
aktet ndërkombëtare, pasi është një procedurë e shpejtë, efikase, garanton të drejtat e të
pandehurit dhe rivendos në vend të drejtat e viktimave. Gjykimi me marrëveshje është
parashikuar në neni 406/d deri në nenin 406/f të KPP, në të cilën janë parashikuar kushtet dhe
kriteret kur zbatohet kjo procedure. Gjykimi me marrëveshje, i parashikuar në Kodin tonë të
Procedurës Penale paraqet tipare dalluese në raport me vende të tjera, se përsa i përket veprave
për të cilat aplikohet, fazës në të cilën mund të negociohet, përfitimeve të të pandehurit, rolit të
gjykatës në këtë proces, etj. Kjo tregon një kujdes të legjislatorit për t'ia përshtatur zbatimin e
tij sistemit tonë të drejtësisë penale dhe duke marrë në konsideratë faktin e aplikimit të tij për
herë të parë.27
Një tjetër procedurë e posaçme, që shmang gjykimin e zakonshëm, është gjykimi i posaçëm
nëpërmjet urdhrit penal të dënimit28, e cila është një procedurë që i lë një hapësirë shumë të
madhe prokurorit, i cili vepron si një organ “quazi gjyqësor”, pasi ka të drejtën të “vendos”
nxjerrjen e urdhrit penal, kur konstaton përmbushjen e kushteve dhe kritereve për nxjerrjen e
urdhrit. Parashikimi i këtij lloj gjykimi ka për qëllim29:
1. Ekonominë gjyqësore, nëpërmjet shkurtimit të shpenzimeve gjyqësore;
2. Uljen e ngarkesës në punë të gjykatave dhe prokurorive, që lidhet me veprat penale të
një rrezikshmërie të ulet;
3. Uljen e numrit te te burgosurve ne burgjet shqiptare.
a. Aplikimi në praktikë i llojeve të reja të gjykimeve të posaçme
Duke marr parasysh ndryshimet e reja ligjore, një nga komponentët që është marrë në
monitorim është dhe aplikimi i llojeve të reja të gjykimeve të posaçme. Nga monitorimi i 76
çështjeve gjyqësore, situata paraqitet si më poshtë:

Shih Hajdini.B, Bogdani.M “Marrëveshja për pranimin e fajësesë dhe caktimin e dënimit -institut i ri juridikoprocedural në sistemin penal shqiptar", Universiteti i Tiranës
28
Shi nenet 406/a deri në nenin 406/ç të Kodit të Procedurës Penale
29
Shih “Analiza e Sistemit të Drejtësisë”, hartuar nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, Qershor 2015, fq 35
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Nga grafiku i mësipërm vihet re një aplikim shumë i vogël i gjykimve të posaçme. Rezulton që
Gjykatat kanë proceduar me gjykim të zakonshëm në pjesën me të madhe të rasteve, ndërsa nga
llojet e gjykimeve të posaçme konstatohet që është aplikuar gjykimi i shkurtuar në pjesën më
të madhe, si dhe në disa raste dhe gjykimi i drejtëpërdrejtë. Nga të dhënat nuk rezulton që të
jenë aplikuar llojet e reja të gjykimeve të posaçme, si gjykimi me marrëveshje apo urdhri penal.
Nëse do të bënim një krahasim midis 3 Gjykatave, konstatohet që gjykimi i shkurtuar është
zbatuar më shumë në Gjykatën e Përmetit, pasi 50% e rasteve janë zhvilluar me gjykim të
shkurtuar, 33% me gjykim të zakonshëm dhe 17% me gjykim të drejtëpërdrejtë.
Ndërsa në nga të dhënat e monitoruara në Gjykatën e Gjirokastrës vihet re se është proceduar
me gjykim të zakonshëm në 72% të rasteve, dhe i vetmi gjykim i posaçëm i aplikuar është
gjykimi i shkurtuar në 28% të rasteve.
Nga të dhënat e monitorura për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë rezulton që është
proceduar me gjykim të zakonshëm në 59% të rasteve, 37% e rasteve janë zhvilluar me gjykim
të shkurtuar, dhe 4% me gjykim të drejtëpërdrejtë.
Procedurat penale të thjeshtëzuar janë parakusht për përshpejtimin dhe dhënien e drejtësisë
penale. Zbatimi i llojeve të gjykimeve të posaçme sjell kosto më të ulëta, procedura më të
shpejta, uljen e numrit të të denuarve nëpër burgje etj., për këtë arsye rekomandojmë që
Gjykatat, prokuroria, të pandehurit të kërkojnë zbatimin e këtyre procedurave.
VI. REKOMANDIME
Nga analiza juridike e ndryshimeve ligjore të parashikuara në Kodin e Procedurës Penale dhe
pas rezultateve të konstatuara nga monitorimi i 76 çështjeve gjyqësore, paraqesim rekomandimet
e mëposhtme, të cilat duhet të merren parasysh nga institucionet kompetente me qëllim aplikimin
dhe zbatimin në mënyrë të drejtë të ndryshimeve të reja, si dhe garantimin në mënyrë të plotë të
të drejtave të pandehurve, pandehurve të mitur, viktimave, viktimave të mitur etj.
Referuar të dhënave të monitorimit dhe analziës ligjore të ndryshimeve të Kodit të Procedurës
Penale, rekomandojmë sa më poshtë:
 Duhet të bëhet trajnim i vazhdueshëm i gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve në lidhje
me ndryshimet e reja ligjore, me qëllim zbatimin në mënyrë efektive dhe garantimin në
mënyrë të plotë të të drejtave procedurale të të pandehurve, viktimave, sidomos
viktimave të mitur.



Gjykatat në rastet e të miturit në konflikt me ligjin, duhet të minimizojnë aplikimin e
dënimit me burg dhe të caktojnë këtë dënim vetëm në rastet kur asnjë dënim tjetër nuk
është i përshtatshëm.



Gjykatat duhet të aplikojnë më shumë dënime alternative, me qëllim arritjen e qëllimit
të rehabilitimit dhe riedukimit të të dënuarit, por edhe shkurtimit të shpenzimeve dhe
uljes të numrit të të burgosurve nëpër burgje.



Dhoma Kombëtare e Avokatisë duhet të përgatisë lista të veçanta me avokatët kryesisht,
të cilët të jenë specializuar me mbrojtjen e të të drejtave të të miturve, si dhe duhet të
kryeje trajnime periodike të avokatëve.



Dhoma Kombëtare e Avokatisë duhet të organizojë trajnime të vazhdueshme dhe me
tema të posaçme me qëllim trajnimin e avokatëve dhe në mënyrë të veçantë avokatët
kryesisht, për parashikimet dhe standartet që parashikon Kodi i Drejtësisë Penale për të
Mitur.



Dhoma Kombëtare e Avokatisë duhet të miratojë kurikula të posaccme në lidhje me të
drejtat dhe mbrojtjen e të miturve në konflikt me ligjin dhe të trajnojë avokatët për të
drejtat specifike që kanë të miturit gjatë fazës së hetimit paraprak, procesit gjyqësor dhe
fazës së ekzekutimit të vendimit.



Rekomandojmë që për të mbrojtur interesin më të lartë të të miturit dhe garantimin e
mirëqënies së tij gjatë procesit, gjykatat dhe organi i akuzës duhet të sigurojnë praninë
e psikologut dhe të afërmve të të pandehurit të mitur në të gjitha fazat e procedimit
penal.



Urdhri i Psikologut duhet të organizojë trajnime të vazhdueshme të psikologëve që
ofrojnë shërbimin e tyre në proceset gjyqësore, sidomos në rastet me të mitur në konflikt
me ligjin.



Rekomandojmë që prokuroria, të pandehurit të kërkojnë që të procedohet me një nga
llojet e gjykimeve të posaçme, pasi aplikimi i gjykimeve të posaçme do të sjellin kosto
më të ulëta, procedura më të shpejta, uljen e numrit të të dënuarve nëpër burgje etj.



Institucionet publike, organizatat e shoqërisë civile duhet të ndërmarrin fushata për
ndërgjegjësimin e qytetarëve për të drejtat e tyre gjatë procesit penal, në mënyrë të
veçantë për t'u mbrojtur nga një mbrojtës ligjor dhe në rastet e pamundësisë financiare,
avokati ti ofrohet falas nga shteti, pasi vetëm në këtë mënyrë do të jenë të barabartë me
organin e akuzës dhe me të pandehurin gjatë procesit gjyqësor.

VII.
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