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1. PARATHËNIE

e një lufte të suksesshme kundër krimit transnacional dhe korrupsionit. Kjo
sfidë mund të trajtohet vetëm përmes shkëmbimit të praktikave më të mira
dhe një dialogu edhe më të forcuar mes operatorëve juridikë.
Përmes këtij projekti rajonal, ky botim synon të forcojë jo vetëm njohuritë e
aktorëve gjyqësorë në fushën e bashkëpunimit gjyqësor, por edhe dialogun
mes palëve të interesit gjyqësore dhe organizatave të shoqërisë civile. Në fakt,
një pjesëmarrje e fortë e shoqërisë civile në debatet mbi çështjet e drejtësisë,
mund të jetë me të vërtetë një aset në drejtimin e reformave gjyqësore. Rezultati
i projektit synon të mbështesë vendet e Ballkanit Perëndimor në negociatat e
tyre me BE-në për kapitujt 23 dhe 24: një rend juridik është elementi thelbësor
në çdo sistem demokratik, si dhe parakusht për pranimin e vendeve të rajonit
në Bashkimin Evropian.

Fondacioni Konrad Adenauer, përmes Programit të vet për Sundimin e Ligjit në
Evropën Juglindore (KAS RLPSEE), mbështet konsolidimin e shteteve demokratike
të bazuara në sundimin e ligjit.
Aktivitetet tona synojnë të ngushtojnë hendekun mes standardeve evropiane
të sundimit të ligjit dhe demokracisë nga njëra anë, dhe gjendjes aktuale të
gjërave në mbarë rajonin nga ana tjetër. Programi ynë, i cili ekziston që nga viti
2006, i ka intensifikuar përpjekjen e veta gjatë viteve të fundit për forcimin e
rendit juridik edhe jashtë kufijve të BE-së, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor.
Në të njëjtën kohë, KAS RLPSEE vazhdon të mbështesë aktivitete që synojnë të
tejkalojnë mangësitë ekzistuese në sektorin e drejtësisë dhe në luftën kundër
korrupsionit në vendet më të reja anëtare të BE-së.
Promovimi i vlerave thelbësore të BE-së, siç janë sundimi i ligjit, demokracia
dhe të drejtat e njeriut - si vlera të ndërthurura - realizohet përmes zbatimit
të projekteve, eventeve, kurseve të trajnimit, hulumtimeve të dizajnuara për
avokatë, gjyqtarë dhe prokurorë, përfaqësues të autoriteteve shtetërore, si
dhe të organizatave joqeveritare që punojnë në çështjet e sundimit të ligjit,
për të zgjeruar njohuritë e tyre në lidhje me standardet e BE-së në këtë fushë,
kornizat nacionale legjislative dhe strategjike, si dhe praktikën e Gjykatës
Evropiane të të Drejtave të Njeriut.
Andaj, ne konsiderojmë se bashkëpunimi ynë me CEDEM në projektin “Forcimi
i bashkëpunimit gjyqësor rajonal përmes qasjes multi-sektoriale” përshtatet në
mënyrë perfekte me prioritetet dhe përkushtimet tona në rajon. Falë koordinimit
të studiuesve nacionalë për temën specifike të bashkëpunimit gjyqësor në çështjet
penale, është bërë e mundur që të krahasohen praktikat dhe statusi i zhvillimit
në këtë fushë në vende të ndryshme të Ballkanit Perëndimor. Janë shqyrtuar
korniza ligjore, si në nivelin ndërkombëtar ashtu edhe në atë nacional, kurse
procedurat e bashkëpunimit në nivelin e BE-së janë hetuar në këndvështrimin
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Hartmut Rank, Drejtor
Programi për Sundimin e Ligjit në Evropën Juglindore
Konrad Adenauer Stiftung

Qendra për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (CEDEM) është organizata
e parë joqeveritare në Mal të Zi që ka organizuar seminare mbi standardet
ndërkombëtare dhe juridike të Bashkimit Evropian. Prej vitit 1999, në programet
tona të trajnimit kanë marrë pjesë më shumë se 2000 avokatë, gjyqtarë,
prokurorë dhe nëpunës të tjerë civilë. Departamenti i Sundimit të Ligjit zhvillon
ndryshime në legjislacionin ekzistues; organizon tryeza të rrumbullakëta për
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diskutime dhe seminare për përfaqësuesit e autoriteteve gjyqësore; ndërmerr
monitorimin e procedurave gjyqësore; përgatit, boton dhe shpërndan botime
të ekspertëve, duke pasur si qëllim përfundimtar nxitjen e një gjyqësorin të
përgjegjshëm, profesional, efikas dhe transparent në Mal të Zi.
Projekti me titull “Forcimi i bashkëpunimit gjyqësor rajonal përmes qasjes
multi-sektoriale”, i mbështetur nga fondacioni Konrad Adenauer përmes
Programit të vet për Sundimin e Ligjit në Evropën Juglindore, i cili prej vitesh
siguron mbështetje dhe ka marrë rolin e partnerit në nismat e ndërmarra
nga CEDEM në fushën e sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave të
njeriut, është padyshim një kontribut shtesë nga CEDEM dhe KAS në ngritjen
e vetëdijes për këtë temë dhe zhvillimin e mëtutjeshëm të bashkëpunimit
ndërmjet partnerëve nga autoritetet shtetërore, komuniteti ndërkombëtar
dhe organizatat e shoqërisë civile, veçanërisht kur flitet për bashkëpunim
gjyqësor ndërkombëtar (rajonal) në çështjet penale.
Në këtë kuptim, bashkëpunimi efikas ndërkombëtar dhe ndihma e ndërsjellë
juridike janë parakushte për procedime të shpejta dhe efektive në lëndë të
ndërlikuara penale, veçanërisht kur dallohen nga një element transnacional.
Është e qartë se grupet kriminale përpiqen që në aktivitetet e tyre të përdorin
ndryshimet mes sistemeve juridike të shteteve të ndryshme, duke përfituar
nga mungesa e një koordinimi efikas mes shërbimeve të ndryshme nacionale,
dhe shumë shpesh edhe nga fakti që disa vende nuk janë të gatshëm për një
nivel të caktuar të bashkëpunimit me vendet e tjera.
Për të nxitur një bashkëpunim efikas dhe efektiv që synon zvogëlimin e dallimeve
të lartpërmendura, ky botim, përveç që ofron përmbledhjen e kornizave
ligjore nacionale në të gjashtë vendet dhe standardet ndërkombëtare në
këtë fushë, ofron edhe një përmbledhje të mekanizmave për bashkëpunim
gjyqësor ndërkombëtar në fushën e çështjeve penale, disa prej të cilave kanë
të bëjnë veçanërisht me ekstradimin, ndihmën e ndërsjellë juridike, njohjen
e ndërsjellë të vendimeve gjyqësore, ngrirjen ose konfiskimin e aseteve. Për
më tepër, seksioni statistikor i botimit ofron informacion për intensitetin e
bashkëpunimit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor në këtë fushë. Së fundi,
grupet e rekomandimeve, të cilat jepen në fund të çdo raporti individual, do
të ofrojnë udhëzime për të gjitha palët e interesit në fushën e bashkëpunimit
gjyqësor rajonal për forcimin dhe përmirësimin e tij, përkatësisht fuqizimin e
sistemeve të bashkëpunimit gjyqësor rajonal dhe dhënien e kontributit nga
vendet Ballkani Perëndimor në sistemin ndërkombëtar të sundimit të ligjit.
Milena Bešić, Drejtore
Qendra për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (CEDEM)
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1. Hyrja

SHQIPËRIA

Me kalimin e viteve dimensioni ndërkombëtar dhe operimi në shumë vende
njëkohësisht i aktivitetit kriminal është rritur ndjeshëm. Në një vlerësimin të
fundit mbi Kërcënimin nga Krimi i Organizuar EUROPOL arriti në përfundimin
se shtatë nga 10 grupe e kriminale të organizuar janë zakonisht aktive në më
shumë se tre vende.1 Gjithashtu raporti i EUROPOL thekson se shumë prej
grupeve të krimit të organizuar janë fleksibël dhe shfaqin përshtatshmëri të
madhe në shpejtësinë me të cilin ata përshtatin modus operandi ose të gjithë
modelin e tyre të biznesit në raport me ndryshimet e mjedisit përreth tyre.
Ngjashëm me vendet e tjera në këto tre dekada krimi në Shqipëri është rritur
në dimension, nivelin e sofistikimit dhe gatishmëri, në gjendje të organizojë ose
udhëheqë operacione kriminale ndërshtetërore. Gjithashtu modeli i kaluar i
sundimit komunist në Shqipëri ka paraqitur sfida të jashtëzakonshme politike
dhe shoqërore gjatë tranzicionin në demokraci dhe zhvillimin e kriminalitetit
ndër vite. Pas rënies së regjimit komunist që e mbajti Shqipërinë mbyllur
hermetikisht nga pjesa tjetër e botës për 45 vite, sfidat që pasuan, si një shtet
e dobët, konfuzioni socio-kulturor, mungesa e trashëgimisë demokratike dhe
ekonomia e dobët kanë kontribuar dukshëm në rritjen e krimit.2
Në vitin 2016 në vendet e BE-së kishte 5,722 shtetas shqiptarë të burgosur,
një numër relativisht i lartë në krahasim me numrin e popullsisë pasi vendet
me popullsi shumë më të mëdha si Turqia dhe Polonia renditen pas Shqipërisë
me 4,798 dhe 4,449 të burgosur respektivisht.3 Aktualisht Shqipëria përveç që
konsiderohet si një vend që prodhon dhe eksporton sasi të konsiderueshme
të marjuanës - kryesisht për përdorim evropian4 - është identifikuar gjithashtu
si një bazë operacionesh për organizatat rajonale të krimit të organizuar dhe
si një vend tranzit për heroinën dhe kokainën afgane, duke shërbyer si një
portë për shpërndarjen e heroinës në të gjithë Evropën.5
Zbulimi, shkatërrimi dhe ndjekja e rrjeteve kriminale ndërkufitare në mënyrë
efektive dhe të qëndrueshme kërkon një bashkëpunim gjyqësor intensiv
midis vendeve të Ballkanit Perëndimor (BP) dhe ndërkombëtarisht. Ky raport
paraqet një vlerësim të kuadri ligjor, institucional dhe politik të Shqipërisë mbi
bashkëpunimin gjyqësor në çështjet penale për të eksploruar pajtueshmërinë
1 EUROPOL, ‘Serious and Organized Crime Threat Assessment (SOCTA)’ (2017) < https://www.europol.europa.eu/activities-services/
main-reports/serious-and-organised-crime-threat-assessment > 27 tetor 2018
2 Shiko: Fondacioni Risk Monitor, ‘Organized Crime and the Balkan Political Context’ (2010)
3 Michael Bird et al., ‘Romania and Morocco have most expats in EU prisons’ (EUOBSERVER, nëntor 2016) < https://euobserver.
com/investigations/135659> 27 tetor 2018
4 Departamenti i Shtetit ShBA, Byroja për Narkotikët dhe Çështjet e Zbatimin e,‘International Narcotics Control Strategy Report:
Volume II. Money Laundering’ 38 (Mars 2018) <https://www.state.gov/documents/organization/278760.pdf> 27 tetor 2018
5 Po aty, 38
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e tij me zhvillimet e fundit, sfidat me të cilat përballet dhe perspektiva për të
ardhshmen. Raporti përqendrohet në mekanizmat e Shqipërisë në bashkëpunimin
gjyqësor ndërkombëtar në çështjet penale, kuadrin ligjor, politikat dhe praktikat
konkrete mbi ekstradimin, ndihmën juridike të ndërsjellët, transferimin e
procedurave penale, njohjen e vendimit të juridiksioneve penale të huaja,
konfiskimin e pasurisë, etj. Të gjitha këto aspekte do të ekzaminohen nga
këndvështrimi i përmirësimit të bashkëpunimit, sigurisë dhe mbrojtjes së
qytetarëve, por edhe nga këndvështrimi i të siguruarit të bazës së të drejtave
dhe garancive minimale për qytetarët nën hetim penal.

në bashkëpunimin gjyqësor. Kushtetuta përcakton të drejtat dhe garancitë
minimale për personat nën hetim penal - përfshirë ekstradimin, dënimin pa
ligj, të drejtën për tu dëgjuar, prezumimin e pafajësisë, ne bis in idem (dënimi
dy herë për të njëjtin krim), dhe konfidencialitetin.8

2. Metodologjia e Raportit
Informacioni i përfshirë në këtë studim bazohet kryesisht në informacione
të mbledhura nga hulumtimi dhe bazohet në analizën e ligjit shqiptar nga
një këndvështrim interpretues i mbështetur gjithashtu dhe me të dhëna të
mbledhura nga praktika. Të dhëna shtesë janë mbledhur nga raportet vjetore
të hartuara nga autoritetet shtetërore. Gjatë shkrimit të këtij raporti në javën e
fundit të tetorit (2018), një listë e pyetjesh iu dërgua Ministrisë së Drejtësisë dhe
Prokurorisë së Përgjithshme në bazë të Ligjit për Drejtën e Informacionit. Të dy
institucionet reaguan ndaj kërkesës por nuk dërguan informacion shpjegues
sipas pyetjeve të shtjelluara në kërkesë dhe detyrimit ligjor.6

3.1. Konventat Shumëpalëshe
Globalizimi i veprimtarive kriminale ka krijuar një nevojë për të forcuara të
bashkëpunimin ndërkombëtar. Hetimi, ndjekja penale dhe kontrolli i krimit nuk
mund të kufizohen brenda kufijve kombëtar. Bashkëpunimi gjyqësor ndërkombëtar
në çështjet penale ka një bazë të fortë në marrëveshje shumëpalëshe, të
cilat përcaktojnë dispozitat e ndihmës juridike për autoritetet gjyqësore të
vendeve për të lehtësuar bashkëpunimin veçanërisht në luftimin e krimit
të organizuar. Këto marrëveshje shumëpalëshe sigurojnë informacionin e
nevojshëm ligjor dhe praktik për autoritetet gjyqësore të vendit të tyre, si dhe
për lidhjet dhe autoritetet gjyqësore të vendeve të tjera. Të gjitha konventat
dhe marrëveshjet ndërkombëtare, pas ratifikimit me ligj, bëhen pjesë e sistemit
juridik të brendshëm dhe mbizotërojnë mbi ligjin e brendshëm në rast konflikti
ose papajtueshmërie.9
Shqipëria ka nënshkruar disa Konventa dhe Rezoluta të rëndësishme të OKBsë10 si dhe Konventa dhe Marrëveshje të Këshillit të Evropës (KE).11 Tabela e
mëposhtme tregon marrëveshjet shumëpalëshe mbi bashkëpunimin gjyqësor
në çështjet penale në të cilat bën pjesë Shqipëria.12

3. Kuadri Ligjor i Shqipërisë në Fushën e
Bashkëpunimit Gjyqësor Ndërkombëtar dhe
Rajonal në Çështjet Penale
Shqipëria i përket vendeve që kanë një sistem të së drejtës civile (civil law) ku
parimet kryesore ligjore janë kodifikuara, megjithatë korniza ligjore mbështetet
dhe nga precedenti gjyqësor. Parimi i bashkëpunimit midis shteteve është
theksuar dhe në preambulën e Kushtetutës së Shqipërisë ku thuhet se
«drejtësia, paqja, harmonia dhe bashkëpunimi ndërmjet kombeve janë
ndër vlerat më të larta të njerëzimit».7 Gjithashtu kushtetuta garanton edhe
parimet thelbësore të së drejtës penale të zbatueshme dhe të rëndësishme

8 Po aty, nenet 29-39
9 Po aty, neni 5
10 OKB, Traktatet Shumëpalëshe Depozituar tek Sekretari i Përgjithshëm Multilateral ‘Shqipëria < https://treaties.un.org/Pages/
TreatyParticipantSearch.aspx?clang=_en> 29 tetor 2018

6 Ministria e Drejtësisë duke u përgjigjur në shkelje të afatit kërkesës dërgoi përgjigje sipërfaqësore, ndërsa Prokuroria e
Përgjithshme në përgjigjen e saj më datë 27 nëntor deklaroi se për shkak të mungesës së stafit nuk ishin në gjendje të japin
më shumë informacion nga sa ekziston në faqen e tyre në internet.

11 KE, Lista e traktateve për Shqipërinë < https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/treaty/
country?_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_formDate=1478167383477&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_
mode=states_coe&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codePays=ALB&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_
codesMatieres=&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codeSignature=&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_
dateStatus=03%2F11%2F2016&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_dateStatusDay=3&_coeconventions_WAR_
coeconventionsportlet_dateStatusMonth=10&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_dateStatusYear=2016&p_auth=o83irnFp>
29 tetor 2018

7 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (Ligji nr. 8417, datë 21 tetor 1998) <http://www.euralius.eu/index.php/en/library/albanianlegislation/send/9-constitution/178-constitution-of-the-republic-of-albania-e> 27 tetor 2018

12 Shiko gjithashtu dhe një listë jo shteruese të PP: < http://www.pp.gov.al/web/Instrumentet_Shumepaleshe_622_1.php#.WHuyJNKjIW> 29 tetor 2018
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Konventat/Marrëveshjet

Viti

Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut
(KEDNJ)

1996

Marrëveshja e Stabilizim Asocimit me BE
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Konventa e Kombeve të Bashkuara Kundër
Trafikut të Paligjshëm të Narkotikëve dhe Substancave Psikotrope

Ligji nr. 8722, 2000

2009

Ligji nr. 8984, 2002

Konventa Evropiane për Transferimin e Procedurave në Çështjet Penale

Statuti i Romës për Gjykatën Penale Ndërkombëtare

Ligji nr.8497, 1999

2002

Konventa Evropiane për Ndihmën e Ndërsjellë
në Çështjet Penale dhe Protokolli Shtesë i
Parë dhe të Dytë

Konventa Ndërkombëtare Kundër Bombave
Terroriste

Ligji nr.8498, 1999, 2000,
2002

Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër
Korrupsionit

Ligji nr. 9492, 2006

Konventa Evropiane për Transferimin e Personave të Dënuar

Ligji nr.8499, 1999

Konventa e Kombeve të Bashkuara për Luftën
Kundër Financimit të Terrorizmit

Ligji nr. 8865, 2002

Konventa Evropiane për Vlefshmërinë Ndërkombëtare të Vendimeve Penale

Ligji nr. 8984, 2002

Ligji nr. 8920, 2002

Konventa Evropiane mbi Mbikëqyrjen e Autoreve të Ndëshkuar me Kusht ose të liruar me
Kusht

Konventa e Kombeve të Bashkuara Kundër
Krimit të Organizuar Transnacional dhe Dy
Protokollet Shtesë

Ligji nr.8724, 2000

Konventa për Parandalimin e Terrorizmit

Ligji nr. 8920, 2002

Konventa Evropiane për Ekstradimin

1998

Marrëveshja Evropiane për Transmetimin e
Aplikimeve për Ndihmë Juridike

Ligji nr. 8705, 2000

Konventa Evropiane për Luftën Kundër e
Terrorizmit

Ligji nr.8642, 2000

1999

Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit

Marrëveshja SECI për Bashkëpunim për të
Parandaluar dhe Luftuar Krimin Ndërkufitar

2007

Konventa e Këshillit të Evropës Kundër Trafikimit të Organeve Njerëzore

2016

Konventa e së Drejtës Penale për Korrupsionin dhe Protokolli shtesë

Ligji nr. 8778, 2001

Konventa e Këshillit të Evropës mbi Pastrimin e Parave, Kërkimin, dhe Konfiskimin e të
Ardhurave nga Krimi dhe Financimin e Terrorizmit

Ligji nr.8646, 2000

Konventa Evropiane për Krimin Kibernetik

2004

Konventa e Këshillit të Evropës për Veprimin
Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore

2007

Konventa Evropiane për Ndëshkimin e
Kundërvajtjeve të Trafikut Rrugor
Konventa e Vjenës për Drejtën e Traktateve

2001

Konventa mbi Narkotikët

Ligji nr. 8723, 2000

3.2. Marrëveshjet Shumëpalëshe me Vendet e Ballkanit
Shpesh duhen përpjekje konkrete në ekstradime, ndihmë juridike të ndërsjellë,
transferimin e personave të dënuar dhe transferimin e procedurave penale. Me
qëllim trajtimin të çështjeve të ndërlikuara dhe ofrimit të ndihmës juridike në
kohë dhe në mënyrë efektive, shtetet kanë nënshkruar marrëveshje bilaterale
në të cilat rregullohen fushat specifike të bashkëpunimit gjyqësor. Sidoqoftë
për sa i përket vendeve të rajonit, qeveria shqiptare ka nënshkruar marrëveshje
bilaterale mbi bashkëpunimin gjyqësor në çështjet penale vetëm me Kosovën
dhe Maqedoninë, siç tregohet në tabelën vijuese. Përtej rajonit Shqipëria ka
nënshkruar marrëveshje bilaterale për të njëjtën temë me disa vende të tjera
(për shembull: në 1927 me Britaninë e Madhe dhe me Shtetet e Bashkuara
të Amerikës në 1933).13

13 Për një listë të plotë të marrëveshjeve bilaterale të Shqipërisë me vendet e tjera në çështjet penale, shikoni listën në faqen e
internetit të PP: <http://www.pp.gov.al/web/Instrumentet_Dypaleshe_620_1.php#.W-Hlr5NKjIV> 29 tetor 2019
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Marrëveshjet Dypalëshe me Vendet e Ballkanit
Vendi

Viti

Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës
së Shqipërisë dhe ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë
për luftën kundër terrorizmit, krimit të organizuar, trafikut
të drogës, migracionit të paligjshëm dhe aktivitete të tjera të
paligjshme.

2004

Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe Qeverisë së
ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë për Ndihmë Juridike
në Çështjet Civile dhe Penale

1998

Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së
Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës për transferimin e personave të dënuar

2013

Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së
Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës për ekstradimin

2013

Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së
Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës për ndihmë
juridike të ndërsjellë për çështje penale

2013

3.3. Ligjet e Brendshme
Në nivelin kombëtar bashkëpunimi gjyqësor në çështjet penale është rregulluar
në disa ligje, më të rëndësishmet janë Kodi Penal14, Kodi i Procedurës Penale15
dhe Ligji për Marrëdhëniet Juridiksionale me Autoritetet e Huaja në Çështjet
Penale.16
Kodi Penal rregullon vlefshmërinë e një vendimi penal të marrë nga gjykatat
e huaja ndaj një shtetasi shqiptar, përveç rastet kur parashikohet ndryshe
me marrëveshje bilaterale ose shumëpalëshe, dhe mundësinë e ekstradimit
nëse parashikohet në marrëveshjet ndërkombëtare në të cilat bën pjesë edhe
Shqipëria.17
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Kodi i Procedurës Penale parashikon që marrëdhëniet me autoritetet e huaja
në fushën e së drejtës penale rregullohen nga marrëveshjet ndërkombëtare,
nga parimet dhe dispozitat e pranuara në përgjithësi të së drejtës ndërkombëtar
dhe ligjit shqiptar.18 Gjithashtu Kodi i Procedurës Penale rregullon letërporositë
nga dhe për jashtë, institucionet përgjegjëse, dëshmitarët e kërkuar nga
autoritetet e huaja dhe ekzekutimi i vendimeve penale të huaja.19
Ligji për Marrëdhëniet Juridiksionale me Autoritetet e Huaja në Çështjet
Penale i miratuar në vitin 2009 është lex specialis në Shqipërisë në fushën e
bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar për çështjet penale. Ligji rregullon
procedurat në lidhje me veprat penale që janë në juridiksionin e autoriteteve
gjyqësore të shtetit kërkues ose në Shqipëri, dhe procedurat që janë në
juridiksionin e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut ose gjykatave të
tjera ndërkombëtare, juridiksioni i të cilave është pranuar nga Shqipëria. Ky ligj
rregullon fushat kryesore të bashkëpunimit gjyqësor si ekstradimi, ekzekutimi
i vendimeve penale të huaja, transferimi i procedurave penale, transferimi i
personave të dënuar, njohja e vendimeve penale të huaja, etj. Ligji parashikon
rregullat për kërkesa bazuar në traktat dhe përcakton parimet kryesore si
reciprociti, njoftimet dhe konfidencialiti.
Neni 42 i këtij Ligji përcakton «parimin e specialitetit» i cili është një tipar
themelor për rregullimin e marrëdhënieve të ekstradimit midis Shqipërisë dhe
shteteve të tjera. Parimi i specialitetit parashikon që një shtet mund të ndjekë
penalisht vetëm një individ të ekstraduar për veprat penale të pranuara nga
shteti dërgues.20 Neni përcakton se „personi i ekstraduar nuk duhet të ndiqet
penalisht për një vepër tjetër penale të kryer para ekstradimit”.21 Gjithashtu
neni 42 sanksionon të drejtën e personit të ekstraduar gjykuar në mungesë
të rishikojë vendimin gjyqësor të dhënë kundër tij. E drejta për të rishikuar
vendimet në mungesë ka marrë një rëndësi më të madhe në çështjet gjyqësore
në Shqipëri22 dhe është konfirmuar nga Gjykata Kushtetuese si e drejtë për
një proces të rregullt gjyqësorë bazuar në Kushtetutë dhe sipas nenit 6 të
KEDNJ-së.23
Rregullimi i bashkëpunimit gjyqësor si në Kodin e Procedurës Penale
ashtu edhe në Ligji për Marrëdhëniet Juridiksionale me Autoritetet e

18 Neni 10 I Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë
19 Neni 505 – 518, Kodi i Procedurës Penale

14 Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë (Ligji nr. 7895, Janar 1995) <http://www.euralius.eu/index.php/en/library/albanianlegislation/send/10-criminal-code/11-criminal-code-en> 28 tetor 2018
15 Kodi i Procedurës Penale (Ligji nr. 7905, Mars 1995) <http://www.euralius.eu/index.php/en/library/albanian-legislation/send/11criminal-procedure-code/172-criminal-procedure-code-en> 28 tetor 2018

20 Parimi i specialitetit është bërë më i rëndësishëm me lehtësimin e lëvizjes midis shteteve, gjithashtu dhe për shkak të natyrës
së paqëndrueshme e marrëdhënieve diplomatike midis vendeve dhe rritjes së ndërgjegjësimit për të drejtat e njeriut. Shiko:
Jonathan George, ‘Toward a More Principled Approach to the Principle of Specialty’ (1979) 12 CIL 2
21 Shiko: Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 12 datë, 15.02.2017

16 Ligji për Marrëdhëniet Juridiksionale me Autoritetet e Huaja në Çështjet Penale (Ligji nr. 10 193, dhjetor 2009).

22 Këtë vit një shtetasi shqiptar (Izet Haxhia) u ekstradua nga Turqia. Ai është dënuar në 2002 në mungesë në Shqipëri me 25
vite burg për një vrasje politike të profilit të lartë që ndodhi në 1998. Muajin e kaluar Gjykata e Tiranës ka vendosur të rihapi
çështjen. < https://www.rtsh.al/lajme/nis-gjyqi-i-izet-haxhiajt-dua-te-ballafaqohem-me-berishen/> 3 dhjetor 2018

17 Neni 10 dhe 11 I Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë

23 Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 26/2012: Vendimi i Gjykatës së Lartë nr. 24 datë 24.02.2016

18

19

Bashkëpunimi gjyqësor rajonal në çështjet penale: Pasqyra e praktikave krahasuese të vendeve të Ballkanit Perëndimor

Bashkëpunimi gjyqësor rajonal në çështjet penale: Pasqyra e praktikave krahasuese të vendeve të Ballkanit Perëndimor

Huaja në Çështjet Penale është vërejtur se krijon paqartësi për aplikim.24
Ekzistenca e dy ligjve të ndara me nene për ndihmë juridike të ndërsjellë në
çështjet penale ka krijuar konfuzion midis autoriteteve shqiptare dhe e ka bëri
hierarkinë e normave të paqartë për praktikuesit.

të rëndësishme «konsolidimi i efektivitetit të pushtetit gjyqësor për të qenë
efektiv, efiçent dhe i hapur, si dhe i gatshëm për të vepruar në përputhje me
Kushtetutën, aktet ndërkombëtare dhe legjislacionin e brendshëm, duke u
udhëhequr nga parimi i shtetit të së drejtës, si dhe fuqizimi i bashkëpunimit
gjyqësor ndërkombëtar».26 Bazuar në ketë objektiv, Strategjia parashtron
prioritetet të cilat përfshijnë veprime të bazuara në Kushtetutë dhe tek drejta
ndërkombëtare, forcimi i bashkëpunimit gjyqësor rajonal dhe ndërkombëtar,
përmirësimi i ekzekutimit të vendimeve të gjykatave së huaja dhe intensifikimi
i kapaciteteve të MD në fushën e bashkëpunimit gjyqësor. Gjithashtu Plani i
Veprimit përmban hapa specifik për të përmirësuar bashkëpunimin gjyqësor. Disa
nga aktivitetet përfshijnë nënshkrimin e marrëveshjeve dypalëshe për ndihmë
juridike të ndërsjellë me EUROJUST dhe disa vende specifike, nënshkrimin e
marrëveshjeve shumëpalëshe, unifikimin e kërkesës për ndihmë juridike, krijimin
e një baze të dhënash elektronike për bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar
etj.27 Megjithatë në 2013 pas zgjedhjeve parlamentare, ku pati një rotacion të
pushteteve dhe qeveria e re që doli nga zgjedhjet e la mënjanë këtë Strategji
duke ndërmarrë një reformë të thelluar të sistemit të drejtësisë në Shqipëri
që aktualisht po vazhdon.
Në vitin 2016 qeveria shqiptare miratoi një strategji të re për sistemin e
drejtësisë, Strategjinë Ndërsektoriale për Drejtësi 2017-2020 dhe Planin e saj të
Veprimit.28 Strategjia e vitit 2017 i kushton pak rëndësi bashkëpunimit gjyqësor
ndërkombëtar. Pa hyrë në detaje Strategjia parashikon se qeveria do të rishikojë
rregulloren e dispozitave mbi bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar bazuar
në konventat dhe marrëveshjet e nënshkruara nga Shqipëria në mënyrë që t›i
afrojë ato në përputhje me reformën në drejtësi të sapo miratuar. Strategjia
gjithashtu synon të rrisë kapacitetet e MD për bashkëpunimin gjyqësor
ndërkombëtar, megjithatë nuk jepen detaje specifike.
Këtë vit PP miratoi Strategjinë e dytë të saj Afatmesëm dhe Planin e saj të Veprimit29
i cila përfshin si një objektiv të tretë - forcimin e bashkëpunimit me partnerët
ndërkombëtarë. PP ka arsyetuar që lufta kundër krimit, veçanërisht krimi i
organizuar, kërkon përgjigje ndërkombëtare të koordinuar, prandaj, Shqipëria
synon të forcojë bashkëpunimin e saj me autoritetet e huaja jo vetëm duke
iu përgjigjur me kohë kërkesave, por edhe në nivelin operacional. Strategjia
Afatmesme përbëhet nga tre masa kryesore në fushën e bashkëpunimit
gjyqësor ndërkombëtar: a) rritjen e shpejtësisë, cilësisë dhe efektivitetit në
bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar; b) rritja e koordinimit me institucionet

4. Korniza Strategjike dhe Institucionale në Fushën e
Bashkëpunimit në Çështjet Penale
Në vitet e fundit veprimtaria kriminale - dhe veçanërisht krimi i organizuar
- ka kapërcyer kufijtë kombëtarë duke u bërë gjithnjë e më shumë një sfidë
në nivel rajonal dhe atë ndërkombëtarë. Në kushte të tilla mundësia për t›iu
përgjigjur menjëherë nevojës për bashkëpunim ndërkombëtar është shumë
e rëndësishme, duke pasur parasysh natyrën dhe pasojat e krimeve. Shtetet
kanë intensifikuar bashkëpunimin gjyqësor si në nivel rajonal ashtu edhe atë
ndërkombëtar në mënyrë që të jenë në gjendje të luftojnë në mënyrë efektive
operacionet ndërkufitare të grupeve kriminale. Sipas konventave ndërkombëtare
dhe marrëveshjeve bilaterale, shtetet palë caktojnë institucione në nivel
qendrorë dhe kompetente për të lehtësuar bashkëpunimin ndërkombëtar
në çështjet penale. Këto autoritete caktohen për të koordinuar dërgimin,
pranimin dhe përpunimin e kërkesave dhe ekzekutimin e kërkesave të bazuara
në marrëveshjet e ndihmës juridike të ndërsjellë midis shteteve. Në Shqipëri
bashkëpunimi gjyqësor ndërkombëtar në çështjet penale koordinohet dhe
lehtësohet kryesisht nga Ministria e Drejtësisë (MD) dhe Prokuroria e Përgjithshme
(PP) si dy institucionet qendrore me fuqi ligjore për të vepruar në këtë fushë.

4.1. Korniza Strategjike
Në vitin 2011 Këshilli i Ministrave miratoi për herë të parë një dokument
politikash që synonte të koordinonte përpjekjet për përmirësimin e sistemit të
drejtësisë në Shqipëri Strategjia Ndërsektoriale në Drejtësi dhe Plani i saj i Veprimit.25
Qëllimi i strategjisë ishte përmirësimi i sistemit të drejtësisë në Shqipëri, rritja e
aksesit në drejtësi, rritja e besimit të publikut në sistemin e drejtësisë dhe forcimi
i përgjithshëm i sektorit të drejtësisë për të mbështetur synimin e Shqipërisë për
integrimin në BE. Ndër objektivat e tjerë strategjikë, Strategjia parashikon si shumë
24 André Klip, ‘Facilitating Mutual Legal Assistance in the Western Balkans: Towards removing obstacles in international cooperation
in criminal matters’ (Mars 2014) 12 < http://pn.datheca.com/publications/140424_Facilitating_Mutual_Legal_Assistance_in_the_
Western_Balkan_-_Final_Report_Prof_Klip.pdf > 3 dhjetor 2019
25 Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 519/2011, ‘Për miratimin e Strategjisë Nder-sektoriale në Drejtësi dhe Planin e Veprimit
Plan’ (korri 2011)
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26 Po aty
27 Po aty
28 Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 773/2016, ‘Për miratimin e Strategjisë Nder-sektoriale në Drejtësi 2017-2020 dhe Planin e
Veprimit’ (nëntor 2016) < http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/278-2016_fletore_zyrtare_SND.pdf> nëntor 2018
29 Aneksi 1, Raporti Vjetore i PP mbi Situatën e Kriminalitetit për 2016 (Mars 2017) 17 < http://www.pp.gov.al/web/raporti_
pp_2016_07_03_2017_1160.pdf> 3 nëntor 2018
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dhe agjensitë ndërkombëtare; dhe c) rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar për
të identifikuar, ngrirë, sekuestruar dhe konfiskuar pasuritë kriminale.

Prokuroria e Përgjithshme

4.2. Korniza Institucionale

Ministria e Drejtësisë
MD është institucioni qendror i Shqipërisë që koordinon çështjet e
bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar në fushën penale. MD ndjek
bashkëpunimin ndërkombëtar në çështjet penale dhe civile bazuar në
traktatet ndërkombëtare ku Shqipëria bën pjesë, ndjek marrëdhëniet
juridiksionale me autoritetet përkatëse të huaja dhe organizatat ndërkombëtare.
30
Bazuar në Kodin të Procedurës Penale dhe Ligjit për Marrëdhënie Juridiksionale,
MD është përgjegjëse për çështje që lidhen me bashkëpunimin gjyqësor
ndërkombëtar në fushën penale përfshirë letërporositë, përkthimin e akteve,
transferimin e personave të ndaluar, koordinimin e kërkesave për ekstradime,
koordinimin e kërkesave për sekuestrim, njohja e vendimeve të gjykatave
të huaja, transferimi i personave të dënuar, shkëmbimi i informacionit me
autoritetet gjyqësore të huaja etj.

Drejtoria p r
Marr dh niet
Juridiksionale dhe
Bashk punimin Gjyq so

Sektori p r Marr veshjet
Nd rkomb tare dhe
Bashk punim Gjyq so

Problematikat e Hasura
Bashkëpunimi gjyqësor ndërkombëtar në çështjet penale është një fushë
dinamike, të njenjta janë dhe masat dhe përpjekjet e shteteve të krijuara
për të luftuar kriminalitetin ndërkufitar. Sidoqoftë numri në rritje i akteve
ndërkombëtare në të cilat Shqipëria ka aderuar, ka krijuar vështirësi veçanërisht
në lidhje me njohuritë profesionale të stafit në MD.33 Për më tepër studime
të tjera kanë arritur në përfundimin se MD shpesh përballet me procedurat
afatgjata dhe mbingarkesë e punës,34 e cila ka një ndikim në procedimin në kohë
të kërkesave të rëndësishme. Një rast i kohëve të fundit - i cili mori vëmendje
të lartë të publikut për shkak të ndjeshmërisë së tij politike dhe përfshirjes së
ish-ministrit të brendshëm shqiptar që është aktualisht nën hetim për trafik
droge - demonstron sesi mungesa e bashkëpunimit brenda PP dhe ndërmjet

Drejtoria e P rgjithshme
Rregullatore e shtjeve
t Drejt sis

Sektori p r Marr dh niet
Juridiksionale me Jasht
n Fush n Penale

Pas MD, PP luan një rol kryesor për çështjet e bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar në fushën penale e cili zakonisht vepron në bashkëpunim ose bazuar në aktet dhe kërkesat e dërguara nga MD.31 Drejtoria për Marrëdhënie
Juridiksionale me Jashtë pranë PP është lidhja institucionale dhe njëkohësisht
njësi e specializuar për bashkëpunim ndërkombëtar, duke siguruar ndihmë
specifike në hapat për zbatimit të ligjit të brendshëm, veprimeve ndërkufitar
dhe ndërkombëtar në luftën kundër veprimtarisë kriminale në përgjithësi dhe
krimit të organizuar në veçanti. Bazuar në kornizën e saj operative kjo njësi
në PP ka një rol të rëndësishëm në bashkëpunimin juridiksional ndërkombëtar në përgjithësi dhe zbatimin e objektivit rajonal dhe global në luftimin e
veprimtarisë kriminale. Gjithashtu PP, MD, Ministria e Financave dhe Ministria
e Brendshme së bashku kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi
në kuadrin e koordinimit ndërkombëtar të veprimeve për zbatimin e ligjit.32
Qëllimi i Memorandumit është të intensifikojë bashkëpunimin midis palëve
për një koordinim më të mirë ndërkombëtar dhe shkëmbim informacioni për
të luftuar krimin dhe për të ndërmarrë një hetim ndërkombëtar.

Sektori i P rkthimit p r
Bashk punimin Gjyq so
31 Kompetencat e PP mbi bashkëpunimin gjyqësorë dhe bashkëpunimin me MD rregullohen nga Ligji për Marrëdhëniet
Juridiksionale me Jashtë

Figura 1: Organigrama e organizimit të drejtorive në MD përgjegjës për bashkëpunim gjyqësorë
në fushën penale. Burimi: MD (http://www.drejtesia.gov.al/organigrama/)
30 Neni 6 i ligjit nr. 8678/2001, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”

22

32 Memorandum Bashkëpunimin në Kandër të Koordinimit Kombëtar për Zbatimin e Ligjit <http://www.pp.gov.al/web/
memorandum_2010_422.pdf> 1 nëntor 2018
33 Strategjia Nder-sektoriale në Drejtësi dhe Planin i Veprimit (Korrik 2011)
34 Rrjeti i Prokurorëve të Ballkanit Perëndimor, Raport vlerësimi për ndihmën e ndërsjellë juridike në çështjet penale në Shqipëri
' (Projekti IPA, 2016) < http://www.prosecutorsnetwork.org/uimages/MLA%20REPORT%20ALBANIA.pdf > 30 tetor 2018
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MD dhe policisë çuan në një ekstradim të paligjshëm të një shtetasi shqiptar
për në Itali.35

5. Arritjet kryesore dhe të dhënat statistikore për
bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar në çështjet
penale

Bashkëpunimi me BE
Shqipëria është partner i institucioneve të ndryshme në nivelin ndërkombëtar
dhe rajonal që luajnë një rol të rëndësishëm në fushën e bashkëpunimit
gjyqësor në çështjet penale. Shqipëria është pjesë e Interpolit që nga viti
199136, partner i Rrjetit Gjyqësor Evropian37, që nga viti 2013 ka nënshkruar
një marrëveshje bashkëpunimi strategjike me Europol38, dhe muajin e kaluar
nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi gjyqësor strategjik me Eurojust.39
Për më tepër, Shqipëria është pjesë e rrjeteve të tjera të rëndësishme rajonale
si Rrjeti e Prokurorëve të Ballkanit Perëndimor40, Grupet Këshilluese të
Prokurorit të Evropës Juglindore41, Qendra e Zbatimit të Ligjit të Evropës
Juglindore42 dhe projekti IPA 2017 që synojnë kundërveprimin e krimeve të
rënda në Ballkanin Perëndimor43. Më në fund, projekti i asistencës teknike të
BE-së «Konsolidimi i Agjencive të Zbatimit të Ligjit - Mbështetje për Ministrinë
e Punëve të Brendshme, Policinë e Shtetit Shqiptar dhe Zyrat e Prokurorisë
(PAMECA V)»44 që synon të ndihmojë agjencitë kryesore shqiptare të zbatimit
të ligjit për të afruar performancën e tyre me standardet e BE-së e filluar në
2017 është planifikuar të vazhdojë deri në vitin 2020.

Shqipëria u bë pjesë e zonës Shengen në vitin 2010 duke ju mundësuar
qytetareve të lëvizin pa viza, një masë që lehtësoi ndjeshëm lëvizjen e lirë të
shumë qytetarëve shqiptarë drejt vendeve të BE, por gjithashtu lehtësoi lëvizjen
nderkufitare të grupeve kriminale. Bashkëpunimi gjyqësor ndërkombëtar në
çështjet penale ka ndihmuar autoritetet shqiptare, veçanërisht, në fushën
e trafikimit të paligjshëm (përfshirë gra, fëmijë dhe trafik droge), krimin e
organizuar, terrorizmin dhe krime të tjera të rënda.45 Në fushën e trafikut
të drogës, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka organizuar takime dhe hetime
të përbashkëta me vendet e tjera si me Italinë, Gjermaninë, Greqinë dhe
Maqedoninë.46 Prokuroria e Krimeve të Rënda po vazhdon hetimet e saj në
kuadër të disa procedurave për grupe të strukturuara kriminale që veprojnë
edhe jashtë Shqipërisë të referuara kryesisht nga Drejtoria e Përgjithshme e
Policisë.47 Statistikat në vijim jepin një përmbledhje të përgjithshme e veprimeve
konkrete dhe çështjeve specifike në Shqipëri mbi bashkëpunimin gjyqësor
rajonal dhe ndërkombëtar për vitet 2016 dhe 2017.48

5.1. Ekstradimet

Ekstradime nga jashtë
35 Ekstradimi/Zbardhet vendimi i Gjykatës: Prokuroria nuk u koordinua për ‘financierin’ e Habilajve (Panorma, 30 Janar 2018) <
http://www.panorama.com.al/ekstradimi-zbardhet-vendimi-i-gjykates-prokuroria-nuk-u-koordinua-per-financierin-e-habilajve/
> accessed 1 November 2018; Ekstradimi i financierit të ‘Habilajve’, Prokuroria konstaton shkelje: Masa për përgjegjësit
(BalkanWeb, 26 Janar 2018) < https://www.balkanweb.com/ekstradimi-i-financierit-te-habilajve-prokuroria-konstaton-shkeljemasa-per-pergjegjesit/ > 1 nëntor 2018
36 Ligji nr. 8427/1998
37 Rrjetit Gjyqësor Evropian <https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_InfoAbout.aspx?Id=215> 1 nëntor 2018

Gjatë 2017 Shqipëria ka dërguar 194 kërkesa për ekstradime për shtetasit
shqiptar ose të huaj të cilët janë arrestuar ose janë gjetur nga agjencitë ligj
zbatuese të shteteve të huaja pas lëshimit të një urdhër arresti nga gjykata me
një vendim penal përfundimtar ose një vendim që përcakton një masë sigurimi
personal “arrest me burg” të dhënë nga një gjykatë shqiptare.

38 Marrëveshja për bashkëpunimin operacional dhe strategjik midis Republikës së Shqipërisë dhe Europol (2013) <https://www.
europol.europa.eu/sites/default/files/documents/agreement_on_operational_and_strategic_co-operation_between_the_
republic_of_albania_and_the_european_police_office.pdf> 1 nëntor 2018
39 Marrëveshja për bashkëpunimin operacional dhe strategjik midis Republikës së Shqipërisë dhe Europol (2013) <https://www.
europol.europa.eu/sites/default/files/documents/agreement_on_operational_and_strategic_co-operation_between_the_
republic_of_albania_and_the_european_police_office.pdf> 1 nëntor 2018
40 Eurojust dhe Shqipëria ndërmarrin hapa për të forcuar luftën kundër krimit të organizuar ndërkufitar < http://www.eurojust.
europa.eu/press/PressReleases/Pages/2018/2018-10-05.aspx> 1 nëntor 2018

45 Raporti Vjetor i PP për Situatën e Kriminaliteti për 2016 (Mars 2017) 17 < http://www.pp.gov.al/web/raporti_pp_2016_07_03_2017_1160.
pdf> 3 nëntor 2018

41 http://www.prosecutorsnetwork.org/

46 Raporti Vjetor i PP për Situatën e Kriminaliteti për 2017 (Mars 2018) 10 <http://www.pp.gov.al/web/raporti_vjetor_2017_1350.
pdf> 2 nëntor 2018

42 http://www.seepag.info/index.php?section=about&id=3
43 http://www.selec.org/m106/About+SELEC
44 https://cscwb.info/#home
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47 Po aty
48 Statistikat e prezantuara janë marrë nga Raporti Vjetor i PP për Situatën e Kriminaliteti për 2017 (Mars 2018) <http://www.
pp.gov.al/web/raporti_vjetor_2017_1350.pdf> 2 nëntor 2018
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2016

2017

Numri i personave të ekstraduar në shtete të huaja

132

194

Numri i kërkesave
për ekstradim

Numri më i madh i personave të ekstraduar vijnë nga Greqia, Italia dhe Gjermania.
Izručenja iz stranih zemalja

Shteti

2016

2017

Itali

66

91

Gjermani

4

6

Srbija

2

4

Shteti

2016

2017

Kosovë

6

5

Itali

24

38

Zvicër

3

4

Greqi

30

55

Maqedoni

6

7

Gjermani

25

27

Totali

87

117

Francë

4

3

Kosovë

4

5

Zvicër

1

9

Angli

0

6

Totali

88

143

Në kuadër të kërkesave të dërguara nga autoritetet e huaja për ekstradim nga
Shqipëria drejt shteteve kërkuese, Drejtoria e Marrëdhënieve Juridiksionale
me jashtë gjatë 2017 i ka kërkuar Prokurorisë në 33 raste të aplikoj masa
sigurimi pasuror.49

5.2. Letërporositë

Ekstradimi për jashtë

Letërporositë nga jashtë shtetit

Nga të dhënat statistikore rezulton se gjatë 2017, 145 qytetarë shqiptar ose të
huaj janë arrestuar në territorin e Republikës së Shqipërisë me qëllim ekstradimin
në shtete të tjera, një tregues i cili rezulton në rritje të konsiderueshme me
46.4% krahasuar me vitin 2016.
Numri i personave të
ekstraduar në vende
të huaja

2016

2017

99

145

Në 2017 Shqipëria ka marrë 735 kërkesa për asistencë ligjore në çështjet penale,
një tregues i cili është rritur me 40.3 % krahasuar me vitin 2016. Numri më i
lartë i kërkesave për asistencë ligjore vijnë nga Greqia, Kosova dhe Maqedonia.

Letërporositë nga
jashtë shtetit

2016

2017

524

735

Gjatë 2017 numri më i lartë i kërkesave për ekstradim për qytetarët e huaj ose
shqiptar të arrestuar në territorin e Republikës së Shqipërisë është paraqitur
nga Italia me 91 raste.

49 Raport Vjetor i Prokurorisë së Përgjithshme mbi situatën e kriminalitetit për 2017 (Mars 2018) 247 <http://www.pp.gov.al/web/
raporti_vjetor_2017_1350.pdf> 2 nëntor 2018
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Letërporositë nga jashtë shtetit

Njohja e vendimeve penale të huaja

Shtetet

2016

2017

Shteti

2016

2017

Greqi

164

210

Kosova

6

5

Kosovë

96

103

Itali

22

42

Maqedoni

34

63

Greqi

15

4

Hungari

32

30

Itali

31

49

Turqi

28

33

Mali I Zi

20

26

Kroaci

17

17

Portugali

15

6

Portugali

10

5

Slloveni

10

5

Gjermani

9

40

Francë

9

13

Njohja e vendimeve penale shqiptare jashtë shtetit
Në 2017 autoritetet gjyqësore Shqiptare kanë depozituar 19 kërkesa për
njohjen e vendimeve penale shqiptare nga shtetet e tjera, ku shumica prej
tyre drejtohet në Kosovë.
Njohja e vendimeve
penale shqiptare
jashtë shtetit

2016

2017

30

19

Njohja e vendimeve penale shqiptare jashtë shtetit

5.3. Njohja e Vendimeve Penale

Njohja e vendimeve penale të huaja
Në 2017 autoritetet e huaja gjyqësore kanë depozituar 58 kërkesa në total
për njohjen e vendimeve penale të dhëna për qytetarët Shqiptar, një tregues
i cili rezulton me 23% rritje krahasuar me 2016. Pjesa më e madhe e raporteve
janë depozituar nga shtetet fqinje.

Njohja e vendimeve
penale të huaja

28

2016

2017

47

58

Shteti

2016

2017

Kosova

20

12

Itali

1

0

Gjermani

1

2

Maqedoni

1

1

Guinea Ekuatoriale

2

0

5.4. Transferimi i procedimeve penale
2016

2017

Transferimi i çështjes
nga jashtë

5

13

Transferimi i çështjes
për jashtë

5

2
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5.5. Transferimi i Personave të Dënuar

krimit të organizuar. Bashkëpunimi gjyqësor ndërkombëtar në çështjet penale
është një fushë dinamike dhe për këtë arsye përpjekjet dhe masat duhet të
intensifikohen për të qenë në gjendje të luftojnë kriminalitetin ndërkufitar. Si
demokraci në konsolidim Shqipëria vuan nga implikimi i krimit dhe efektet e tij
negative në siguri, prosperitetin e vendit, ndikimin në spektrin politik dhe mbi
të gjitha ai pengon rrugën e vendit drejt integrimit në BE. Lëvizshmëria e shtuar
e krimit dhe dimensioni i tij ndërkombëtar sinjalizon nevojën e autoriteteve
gjyqësore për të rritur bashkëpunimin dhe efikasitetin në çështjet penale.
Pavarësisht nga të metat e vogla, Shqipëria tashmë ka një kornizë të plotësuar
ligjore në lidhje me bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar në çështjet penale.
Mbetet që autoritetet të forcojnë zbatimin dhe të forcojnë praktikën gjyqësore
në fushën e bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar. Jo aq optimiste është
situata në lidhje me kornizën institucionale ku kërkohen më shumë veprime
për të forcuar pavarësinë, efikasitetin dhe përgjegjshmërinë e tyre. Aktualisht
Shqipëria po zbaton një reformë të plotë dhe gjithëpërfshirëse në sistemin e
drejtësisë që tashmë ka sjell efektet e saj të para dhe pritet të forcojë organet
e drejtësisë në Shqipëri.

Gjatë vitit 2017 janë paraqitur 9 kërkesa për transferimin e personave të dënuar
nga jashtë, konkretisht 4 kërkesa nga Anglia, Austria, Belgjika, Italia, Mali i Zi
dhe Maqedonia përkatësisht një kërkesë.
2016

2017

Transferimi i
personave të dënuar
nga jashtë
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9

Transferimi për
jashtë

14

9

5.6. Urdhrat Ndërkombëtarë të Arrestit
Gjatë vitit 2017 Shqipëria ka lëshuar 260 urdhra arresti ndërkombëtare për
shqiptarët ose shtetasit e huaj që janë dënuar me një vendim penal të formës
së prerë ose me një vendim që cakton një masë sigurie personale me “arrest
me burg” të dhënë nga një gjykatë shqiptare.
Urdhër arresti ndërkombëtar lëshuar
nga Prokuroria Shqiptare

2016

2017

377

260

6. Konkluzione dhe Rekomandimet
Në rrugën drejt integrimit në BE Shqipëria do të duhet të forcojë sektorët
që ndikojnë në sundimin e ligjit në vend. Bisedimet për integrimin, Kapitullit
23 - Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore dhe Kapitulli 24 - Drejtësia, Liria dhe
Siguria do të kërkojnë që Shqipëria të miratojë legjislacionin e nevojshëm,
të rishikojë atë ekzistues, të forcojë kornizën institucionale dhe të krijojë një
histori zbatueshmërie të legjislacionit.
Forcimi i bashkëpunimit gjyqësor në çështjet penale është thelbësor për forcimin
e shtetit të së drejtës në Shqipëri dhe rritjen e efikasitetit në luftën kundër
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Bazuar në ketë studim dhe analizë janë hartuar rekomandimet e mëposhtme50:
——Mbivendosja/paqartësia legjislative ndërmjet Kodit Procedurës Penal dhe
Ligji për Marrëdhëniet Juridiksionale me Autoritetet e Huaja në Çështjet
Penale që ngatërron praktikuesit duhet të adresohen duke sjellë rregullim
ligjorë një dokument të vetëm;
——Autoritetet shqiptare duhet ta përfshijnë bashkëpunimin gjyqësor
ndërkombëtar në fushën penale në Strategjinë e tyre të Drejtësisë. Një
qasje strategjike do t›i ndihmonte autoritetet të identifikojnë dhe adresojnë
më mirë kërcënimet në rajon dhe do të ndihmojnë në rritjen e kapaciteteve
të tyre teknike dhe analitike;
——Duhet të merren masa për të adresuar mbingarkesën e punës dhe për
të rritur njohuritë profesionale të stafit që punojnë në departamente që
merren me bashkëpunim gjyqësor ndërkombëtar. Pamundësia për të
siguruar informacionin e kërkuar për këtë studim tregon se ka nevojë për
më shumë personel i cili duhet të bëjë mbajtje më të mirë të regjistrave
dhe analizat e të dhënave;
——Praktika gjyqësor deri më tani ka demonstruar se ka mungesë bashkëpunimi
midis institucioneve të përfshira në bashkëpunimin gjyqësor. Autoritetet
duhet të marrin masa për të krijuar mekanizma që parandalojnë shkeljen
e dispozitave ligjore për shkak të mungesës së bashkëpunimit institucional.
50 Rekomandime me specifike janë dhënë më parë në dy studime të tjera në lidhje me bashkëpunimin gjyqësor në çështjet penale.
Shiko: André Klip, ‘Facilitating Mutual Legal Assistance in the Western Balkans: Towards removing obstacles in international
cooperation in criminal matters’ (March 2014); Prosecutor’s Network of the Western Balkans, ‘Assessment report on Mutual
Legal Assistance in Criminal Matters in Albania’ (Projekti IPA, 2016)
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Një sistem i modeluar sipas standardeve më të mira ndërkombëtare

1. Hyrje

BOSNJA DHE
HERCEGOVINA

Ndihma juridike ndërkombëtare në çështjet penale përfshin të gjitha veprimet
e organit të autorizuar të vendit të huaj të ndërmarra me kërkesë të organit
të autorizuar vendas dhe anasjelltas, procedurat e ekstradimit, transferimin
e personave të dënuar, transferimin e procedurës penale nga një vend në
tjetrin, dhe procedurat e tjera të krijuara nga Konventat dhe Marrëveshjet
Ndërkombëtare të veçanta. Sistemi juridik i Bosnjës dhe Hercegovinës (në
tekstin e mëtejmë BiH) ndan traditën dhe vlerat kontinentale/të së drejtës
civile. Gjyqësori pasqyron kompleksitetin e strukturës kushtetuese dhe kompetencat e përbashkëta mes shtetit, entiteteve dhe Distriktit të Bërçkos. Kjo
ka rezultuar në shtresime të ndërlikuara të gjyqësorit, i cili përbëhet nga 77
gjykata (përfshirë tre gjykata kushtetuese, 6 gjykata tregtare dhe 68 gjykata të
rregullta, dhe 20 zyra të prokurorisë që veprojnë në bazë të katër kodeve të
veçanta penale, kodeve të procedurës penale, kodeve të procedurës civile dhe
të tjera). Në Bosnjë dhe Hercegovinë, ka më shumë se një instrument juridik
(ndërkombëtar dhe vendas) që rregullon format e ndryshme të bashkëpunimit
gjyqësor ndërkombëtar në çështjet penale, siç janë: ekstradimi, letërporositë,
shërbimi i dokumenteve procedurale jashtë vendit, transferimi ndërkombëtar
i personave të dënuar, njohja dhe zbatimi i gjykimeve të huaja penale, etj.

2. Metodologjia e raportit
Bazuar në vlerësimin e statistikave dhe shembujve të praktikës gjyqësore,
ky punim eksploron shkallën në të cilën sistemi ligjor nacional i Bosnjës dhe
Hercegovinës bazohet në standardet ndërkombëtare në fushën e ndihmës
juridike, statusin e traktateve shumëpalëshe dhe dypalëshe që rregullojnë
ndihmën juridike ndërkombëtare, kontradiktat e mundshme mes kornizës
ligjore nacionale dhe ndërkombëtare, rolin dhe ndikimin e kornizës institucionale, dhe prioritetet strategjike në këtë fushë. Raporti përfundon me një sërë
gjetjesh dhe rekomandimesh për avokimin dhe reformat në të ardhmen. Në
procesin e analizës u përdorën metodat vijuese të hulumtimit: hulumtimi parësor, analiza parësore e hendekut ligjor, hulumtim dytësor, intervista gjysmë
të strukturuara me palët e interesit dhe mbledhja dhe analiza e të dhënave
statistikore dhe praktikës gjyqësore.
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3. Korniza ligjore nacionale

bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar në çështjet penale dhe ligjit në BiH,
traktati ndërkombëtar zbatohet drejtpërdrejt.
Ligji për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale përmban dispozita thelbësore, procedurale dhe institucionale që rregullojnë dispozitat e
përgjithshme (letërporosia, kanalet e komunikimit, urgjenca e procedurave,
pranueshmëria dhe drejtimi i veprimit, refuzimi i kërkesave, reciprociteti),
aspektet e përgjithshme të dhënies së ndihmës së ndërsjellë juridike, ekstradimin e të huajve të dyshuar, të akuzuar dhe të dënuar nga BiH, procedurën
pas kërkesës për ekstradim nga BiH në vendin e huaj, tranzitimin e një të
huaji përmes territorit të BiH, transferimin e personave të dënuar nga një
vend i huaj në BiH, transferimin e personave të dënuar nga BiH në një vend
të huaj, transferimin dhe marrjen përsipër të ndjekjes penale, dhe dispozitat
përfundimtare të Ligjit.
Përveç kësaj, të gjitha kodet e procedurës penale në BiH7 kanë paraparë dispozita që lidhen me ndihmën e ndërsjellë ndërkombëtare, dhe ato dispozita
plotësohen nën dispozitat e kodeve të procedurës penale, përveç nëse përcaktohet ndryshe nga legjislacioni i BiH ose një marrëveshje ndërkombëtare.
Kodet e procedurës penale në BiH kanë paraparë dispozita që lidhen me
komunikimin e një kërkese për ndihmë juridike, veprimet pas kërkesës së
autoriteteve të huaja, ekzekutimin e aktgjykimit të dhënë nga gjykata e huaj,
centralizimin e të dhënave, heqjen dorë nga ndjekja penale kalimin e kësaj
përgjegjësie tek një shtet i huaj, si dhe marrjen e përgjegjësisë për ndjekje
penale nga një shtet i huaj.
Ndihma juridike ndërkombëtare në çështjet penale mund të grupohet në dy
klastera:

Pavarësisht nga fakti se Bosnja dhe Hercegovina ka një sistem kompleks të
drejtësisë penale, ndihma juridike ndërkombëtare përcaktohet kryesisht me
një akt të legjislacionit, përkatësisht Ligjin për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale1. Kjo njihet si e tillë nga të gjitha autoritetet në BiH,
përfshirë edhe nga dy entitetet, përkatësisht: Federata e BiH dhe Republika
Srpska, si dhe nga Distrikti i Bërçkos gjithashtu2.
Ky ligj u miratua në vitin 2009 dhe u përmirësua më tej me ndryshime në
vitin 2013. Sipas memorandumit shpjegues3, qëllimi kryesor i ndryshimeve
të vitit 2013 ishte përafrimi i mëtejshëm i Ligjit me konventat ndërkombëtare
dhe në veçanti me konventat e Këshillit të Evropës4. BE-ja vlerëson se korniza
legjislative e bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar është e vendosur dhe
funksionale, por jo gjithmonë efikase5.
Ligji rregullon mënyrën dhe procedurën e ndihmës juridike ndërkombëtare në
çështjet penale, përveç nëse parashikohet ndryshe nga një traktat ndërkombëtar
ose nëse nuk ekziston një traktat ndërkombëtar6 (ekzistimi i reciprocitetit). Si
rezultat, ky ligj vendos zbatimin e drejtpërdrejtë të traktateve ndërkombëtare
(dypalëshe dhe shumëpalëshe) në BiH, dhe sistemi ligjor i BiH (përfshirë edhe
vetë këtë ligj) është vartës i tyre. Këto parime zbatohen për çdo ligj tjetër në
BiH që mund të ketë ndonjë lidhje me bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar
në çështjet penale, duke e bërë vartës të instrumenteve ndërkombëtare.
Si rezultat i këtij parimi, baza parësore juridike për sigurimin e ndihmës
juridike ndërkombëtare në çështjet penale janë traktatet ndërkombëtare
shumëpalëshe, traktatet dypalëshe që BiH ka nënshkruar me vendet e tjera, si
dhe traktatet ndërkombëtare që ka trashëguar BiH nga ish RSF e Jugosllavisë,
me anë të Njoftimit të Suksesionit të Traktateve Ndërkombëtare. Si rezultat,
në rast konflikti mes çdo traktati ndërkombëtar të zbatueshëm në fushën e
1 Ligji për ndihmën juridike ndërkombëtare në çështjet penale (“Gazeta Zyrtare e Bosnjë dhe Hercegovinës”, Nr. 53/09 dhe 58/13)
2 Raporti i Vlerësimit për ndihmën juridike ndërkombëtare në çështjet penale në Bosnjë dhe Hercegovinë, IPA 2014 projekti
“Bashkëpunimi ndërkombëtar në drejtësinë penale: Rrjeti i Prokurorëve të Ballkanit Perëndimor 2016, Universiteti Anton
Girginov Plovdiv “Paisii Hilendarski”
3 Drafti i ndryshimeve në Ligjin për ndihmën juridike ndërkombëtare në çështjet penale, i disponueshëm këtu: http://static.
parlament.ba/doc/22306_Bosanski.pdf

1. Aspektet e përgjithshme të ndihmës juridike që përfshijnë kryerjen e
veprimeve të caktuara procedurale (shërbimi i thirrjes për të gjitha palët në
procedurën penale; transmetimi i dokumenteve, materialeve të shkruara dhe
sendeve të tjera që lidhen me procedurën penale në shtetin kërkues; konfiskimi
i përkohshëm i sendeve; dorëzimi i sendeve të sekuestruara përkohësisht tek
shtetit kërkues; dëgjimi i të pandehurit, dëshmitarit dhe dëshmitarit ekspert;
hetimi në vend, kontrollimi i lokaleve dhe personave; konfiskimi dhe kontrolli
i dërgesës; shkëmbimi i informatave dhe njoftimeve të tjera, si dhe veprime të
tjera që mund të shfaqen gjatë procedurës penale)

4 Konventat e përmendura shprehimisht në memorandumin shpjegues janë: Konventa Evropiane për Ekstradimin (13 dhjetor
1957, Paris), Konventa për Transferimin e Personave të Dënuar (21 mars 1983, Strasburg), Konventa Evropiane për Transferimin
e Procedimeve në Çështjet Penale ( 15 mars 1972, Strasburg) dhe Konventa Evropiane për Ndihmë të Ndërsjellë në Çështjet
Penale (20 prill 1959, Strasburg)
5 Shih Raportin e Progresit për vitin 2018 nga BE-ja, faqe 28, i disponueshëm këtu https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
sites/near/files/20180417-bosnia-and-herzegovina-report.pdf
6 Neni 1 (1), në veçanti, përcakton se “Ky ligj rregullon mënyrën dhe procedurën e ndihmës së ndërsjellë juridike në çështjet penale
(në tekstin e mëtejmë: ndihmë e ndërsjellë juridike), përveç nëse parashikohet ndryshe nga një traktat ndërkombëtar ose nëse nuk
ekziston një traktat ndërkombëtar”.
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7 Kodi i Procedurës Penale i Bosnjë dhe Hercegovinës (Gazeta Zyrtare e Bosnjë dhe Hercegovinës, 3/03, 32/03, 36/03, 26/04,
63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13), Kodi i Procedurës
Penale i Federatës së Bosnjë dhe Hercegovinës (Gazeta Zyrtare e Federatës së Bosnjë dhe Hercegovinës, 35/03, 37/03, 56/03,
78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 dhe 59/14), Kodi i Procedurës Penale i Republikës Serbe (Gazeta Zyrtare e
Republikës Serbe, 53/12) dhe Kodi i Procedurës Penale i Distriktit Bërçko të Bosnjë dhe Hercegovinës (Gazeta Zyrtare e Distriktit
Bërçko të Bosnjë dhe Hercegovinës, 48/04, 6/05, 14/07, 19/07, 21/07, 2/08,17/09, 9/13)
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2. Aspekte të posaçme të ndihmës juridike (ekstradimi i personave të dyshuar,
të akuzuar dhe të dënuar, transferimi dhe marrja përsipër e ndjekjes penale,
njohja dhe zbatimi i vendimeve gjyqësore të huaja).

aseteve të konfiskuara do të sigurojë të gjithë mbështetjen e nevojshme në
raste të tilla dhe do të jetë përgjegjëse për menaxhimin e aseteve të sekuestruara/konfiskuara në ekzekutim të vendimeve të institucioneve të BiH, sipas
nevojës. Ligji i posaçëm i RS parashikon që dispozitat e marrëveshjeve ndërkombëtare do të zbatohen në rikuperimin e aseteve ndërkombëtare. Në rast
se nuk ka një marrëveshje të tillë, do të zbatohen dispozitat e këtij ligji.8 Ky
ligj e rregullon më hollësisht procedurën e sekuestrimit dhe konfiskimit, duke
rregulluar institucionet kompetente, formatin e kërkesës për bashkëpunim,
kriteret e vendimit, ekzekutimin e vendimeve të sekuestrimit dhe konfiskimit.

Një kërkesë për ndihmë të ndërsjellë juridike do të transmetohet në formën
e një letërporosie. Letërporosia e një autoriteti gjyqësor të huaj dhe dokumentacioni i bashkangjitur duhet të mbështetet nga përkthimi në një nga
gjuhët zyrtare të BiH, i verifikuar nga një përkthyes i certifikuar. Letërporositë
nga një autoritet gjyqësor nacional dhe dokumentacioni i bashkangjitur duhet
të përkthehen në gjuhën zyrtare të shtetit të kërkuar.
Sipas procedurës për njohjen dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore të huaja,
të rregulluar nga Kapitulli VI, nenet 62-76, vendimet gjyqësore të huaja në
çështjet penale njihen dhe zbatohen kur plotësohen kriteret e mëposhtme:
a) aktgjykimi është i formës së prerë dhe i zbatueshëm dhe lëshohet
nga një autoritet gjyqësor kompetent në shtetin dënues;
b) veprimet ose lëshimet përbëjnë vepra penale sipas ligjit të Bosnjës
dhe Hercegovinës;
c) personit të dënuar i mbeten që të vuajë të paktën gjashtë muaj nga
dënimi në kohën e paraqitjes së kërkesës;
d) personi i dënuar ka dhënë pëlqimin;
e) aktgjykimi i formës së prerë ndaj personit të dënuar në lidhje me të
njëjtat vepra nuk është dhënë në Bosnjë dhe Hercegovinë ose procedimi
penal ndaj personit të dënuar në lidhje me të njëjtat akte nuk ka qenë
në gjykim në Bosnjë dhe Hercegovinë ose personi nuk është liruar prej
akuzave;
f) sipas ligjeve të shtetit dënues dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, përmbarimi
nuk ndalohet nga kufizimet kohore.

3.
Analiza e këtyre kërkesave çon në përfundimin se parimi i kriminalitetit të dyfishtë zbatohet në procedurën për njohjen dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore
të huaja. Ky parim vlen për të gjitha format e ndihmës juridike në çështjet
penale. Në këtë mënyrë, emri juridik ose lloji i krimit nuk është i rëndësishëm,
por është e rëndësishme që përshkrimi faktik të tregojë se është një vepër
penale, ose që aktet e kryerjes sanksionohen si vepra penale.
Në BiH, përveç kësaj, ndihmën e ndërsjellë ndërkombëtare e rregullojnë edhe
disa ligje të veçanta që lidhen me një procedurë penale. Për shembull, ligjet e
veçanta të FBiH dhe DB për sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve të marra
në mënyrë të paligjshme përcaktojnë se Agjencia (Zyra) për menaxhimin e
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4. Traktatet ndërkombëtare dhe rajonale
BiH është nënshkruese e një numri traktatesh ndërkombëtare shumëpalëshe
dhe dypalëshe që rregullojnë ndihmën juridike ndërkombëtare. Siç është
treguar tashmë, në rast konflikti mes çdo traktati ndërkombëtar të zbatueshëm
në fushën e bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar në çështjet penale dhe
ligjit në BiH, traktati ndërkombëtar do të zbatohet drejtpërdrejt duke e bërë
Ligjin vartës të tyre.
Sa u përket konventave shumëpalëshe mbi bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar,
BiH i ka nënshkruar të gjitha traktatet kryesore. Ekzistojnë një numër traktatesh
ndërkombëtare si Konventa e OKB-së Kundër Trafikut të Paligjshëm të Narkotikëve
dhe Substancave Psikotrope, [suksesion nga BiH në 1/09/1993] dhe Konventa
e OKB-së Kundër Krimit të Organizuar Transnacional [ratifikuar nga BiH], si dhe
traktatet rajonale (evropiane) si Konventa Evropiane për Ndihmë të Ndërsjellë
në Çështjet Penale, Konventa Evropiane për Transferimin e Procedimit në
Çështje Penale, Konventa Evropiane për Ekstradimin dhe tre Protokollet e
saj Shtesë, Konventa Evropiane për Ndihmën e Ndërsjellë në Çështjet Penale
dhe Protokolli i Dytë Shtesë. BiH ka nënshkruar gjithsej 40 marrëveshje mbi
bashkëpunimin gjyqësor me 13 vende,9 disa prej të cilave nuk kanë hyrë
ende në fuqi. Për më tepër, me anë të Njoftimit të Suksesionit të Traktateve
Ndërkombëtare, BiH mori përsipër nga RSF e Jugosllavisë edhe 18 marrëveshje
dypalëshe10. Për vendet me të cilat nuk ka ndonjë traktat dypalësh të lidhur
apo ato që nuk janë nënshkruese të konventave ndërkombëtare në fushën e
ligjit penal zbatohen parimet e reciprocitetit.
8 Nenet 48-49, Ligji për sekuestrimin e pronave të fituara ilegalisht përmes krimit (Gazeta Zyrtare e RS, Nr.: 66/18)
9 Algjeria, Mali i Zi, Kroacia, India, Irani, Maqedonia, Maroku, Moldavia, Kina, Sllovenia, Serbia, Turqia,
10 Shqipëria, Austria, Belgjika, Bullgaria, Republika Çeke, Franca, Greqia, Holanda, Italia, Hungaria, Mongolia, Gjermania, Polonia,
Rumania, Rusia, Spanja, Zvicra dhe Britania e Madhe
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Bosnja dhe Hercegovina ka nënshkruar marrëveshje me të gjitha vendet e
rajonit:

ndihmë në gjithsej 35 raste,12 ndërsa 7 raste kanë qenë subjekt i bashkëpunimit
përmes EUROJUST në vitin 201713. BiH u përfshi në dy EPH dhe mori pjesë në
tetë takime koordinuese. Në të njëjtën kohë, BiH dhe të gjithë anëtarët e BEsë janë palë në Konventën Evropiane për Ndihmën e Ndërsjellë në Çështjet
Penale; shumica e tyre janë gjithashtu Palë të Protokollit të Dytë shtesë të kësaj
Konvente. Si rezultat, këto instrumente - të cilat sipas Ligjit të BiH zbatohen
drejtpërdrejt - përcaktojnë komunikimin mes Bosnjës dhe Hercegovinës dhe
të gjitha vendeve anëtare të BE-së.
Përveç Ligjit, marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe, ka edhe disa
marrëveshje të nënshkruara drejtpërdrejt mes institucioneve gjyqësore të
rajonit14. Këto dokumente plotësojnë marrëveshjet e nënshkruara dypalëshe
dhe shumëpalëshe dhe përcaktojnë aspektet operative të bashkëpunimit të
prokurorive në hetimin e krimeve më komplekse si krimi i organizuar, tregtia
e paligjshme e narkotikëve, kontrabanda qenieve njerëzore, tregtia
me armë, korrupsioni, pastrimi i parave, terrorizmi ndërkombëtar dhe
krimet e luftës. Për më tepër, me vendet e rajonit janë nënshkruar dokumente
specifike në lidhje me ndjekjen penale të krimeve të luftës, që kanë të bëjnë
vetëm me krimet e luftës15. Për më tepër, në prill 2015, nën kujdesin e OKB-së,
Prokuroritë e Kroacisë, Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Serbisë nënshkruan
Udhëzimet për forcimin e bashkëpunimit rajonal për përpunimin e krimeve
të luftës, kërkimin e personave të zhdukur dhe krijimin e një mekanizmi të
koordinimit.

MALI I ZI
1) Traktati mes BiH dhe Malit të Zi për Ndihmën Juridike në Çështjet Civile dhe
Penale i 9 korrikut 2010. (Gazeta Zyrtare e BiH - Traktatet Ndërkombëtare,
7/11), hyri në fuqi më 7 nëntor 2011.
REPUBLIKA E KROACISË
1) Traktati mes Qeverisë së BiH, Qeverisë së FBiH dhe Qeverisë së Republikës
së Kroacisë për Ndihmën Juridike në Çështjet Civile dhe Penale, i 26 shkurtit
1996. (Gazeta Zyrtare e R BiH - Traktatet Ndërkombëtare, 1/96), aplikim i
përkohshëm nga data e nënshkrimit, hyri në fuqi më 20 dhjetor 1996.
2) Traktati mes BiH dhe Republikës së Kroacisë mbi ndryshimin e Traktatit mes
Qeverisë së BiH, Qeverisë së FBiH dhe Qeverisë së Republikës së Kroacisë për
Ndihmën Juridike në Çështjet Civile dhe Penale, i 17 qershorit 2002. Gazeta
Zyrtare e BiH - Traktatet Ndërkombëtare, 11/05), aplikim nga data e nënshkrimit,
hyri në fuqi më 8 shkurt 2006.
REPUBLIKA E SERBISË
1) Traktati mes BiH, Serbisë dhe Malit të Zi për Ndihmën Juridike në Çështjet Civile
dhe Penale, i 24 shkurtit 2005. (Gazeta Zyrtare e BiH - Traktatet Ndërkombëtare,
11/05), hyri në fuqi më 9 shkurt 2006.
2) Traktati mes BiH dhe Republikës së Serbisë mbi ndryshimet në Traktatin mes
BiH dhe Serbisë dhe Malit të Zi për Ndihmën Juridike në Çështjet Civile dhe
Penale, i 26 shkurtit 2010. (Gazeta Zyrtare e BiH - Traktatet Ndërkombëtare,
8/10), hyri në fuqi më 10 shkurt 2011.
Sipas nenit 4 (paragrafi 3 dhe 4), në rastet urgjente, kur një komunikim i tillë është
paraparë në një traktat ndërkombëtar, letërporositë mund të transmetohen
edhe përmes Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Kriminale - INTERPOL
dhe EUROJUST.
Përkundër faktit që Bosnja dhe Hercegovina e ka rregulluar me Ligj që letërporositë
mund të transmetohen edhe përmes EUROJUST, marrëveshja e bashkëpunimit
nuk është nënshkruar. Kjo nuk i ka ndaluar autoritetet nacionale që të vendosin
bashkëpunim me EUROJUST dhe me vendet anëtare të EUROJUST deri më sot.
Sipas EUROJUST, pikat e kontaktit në Bosnjë për EUROJUST u krijuan për herë
të parë në mars 2014 për të filluar negociatat për lidhjen e një marrëveshje
bashkëpunimi11. Që nga janari 2015, Bosnjë dhe Hercegovinës (BiH) iu kërkua
11 Pyetje dhe Përgjigje, Bashkëpunimi i Eurojust me Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor, i disponueshëm në: http://www.eurojust.
europa.eu/press/Documents/2018-10-05_Eurojust-cooperation-with-Albania-and-Western-Balkan_QA.pdf

38

12 Po aty
13 Raporti Vjetor 2017 i Eurojust, Eurojust 2018, i disponueshëm në: http://eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/eurojust%20
Annual%20Reports/Annual%20Report%202017/AR2017_EN.pdf
14 Protokolli i Marrëveshjes për Arritjen dhe Përmirësimin e Bashkëpunimit të Ndërsjellë për Luftimin e të gjitha Formave të Krimit
të Organizuar, Tregtimit të Paligjshëm të Narkotikëve, Kontrabandës me Qenie Njerëzore, Kontrabandës me Armë, Korrupsionit,
Pastrimit të Parave, Terrorizmit Ndërkombëtar, Krimeve të Luftës dhe Çështje të Ngjashme me Interes të Ndërsjellë Ndërmjet
Zyrës së Avokatisë së Shtetit të Republikës së Kroacisë dhe Zyrës së Prokurorisë së Bosnjës dhe Hercegovinës, nënshkruar
në janar 2005; Protokolli i Marrëveshjes për Arritjen dhe Përmirësimin e Bashkëpunimit të Ndërsjellë për Luftimin e të gjitha
Formave të Krimit të Organizuar, Tregtimit të Paligjshëm të Narkotikëve, Kontrabandës me Qenie Njerëzore, Kontrabandës
me Armë, Korrupsionit, Pastrimit të Parave, Terrorizmit Ndërkombëtar, Krimeve të Luftës dhe Çështje të Ngjashme me Interes
të Ndërsjellë Ndërmjet Prokurorit të Lartë të Shtetit të Republikës së Malit të Zi dhe Zyrës së Prokurorisë së Bosnjës dhe
Hercegovinës, nënshkruar në maj 2005; Protokolli i Marrëveshjes për Arritjen dhe Përmirësimin e Bashkëpunimit të Ndërsjellë
për Luftimin e të gjitha Formave të Krimit të Organizuar, Tregtimit të Paligjshëm të Narkotikëve, Kontrabandës me Qenie
Njerëzore, Kontrabandës me Armë, Korrupsionit, Pastrimit të Parave, Terrorizmit Ndërkombëtar, Krimeve të Luftës dhe Çështje
të Ngjashme me Interes të Ndërsjellë Ndërmjet Prokurorisë së Republikës së Serbisë dhe Zyrës së Prokurorisë së Bosnjës dhe
Hercegovinës, nënshkruar në korrik 2005; Protokolli i Marrëveshjes për Arritjen dhe Përmirësimin e Bashkëpunimit të Ndërsjellë
për Luftimin e të gjitha Formave të Krimeve të Rënda Ndërmjet Zyrës së Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë dhe
Zyrës së Prokurorisë së Bosnjës dhe Hercegovinës, nënshkruar në mars 2005.
15 Protokolli i Zyrës së Prokurorisë së Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Zyrës së Prokurorit të Krimeve të Luftës së Republikës së
Serbisë për Bashkëpunimin në Ndjekjen Penale të Kryesve të Krimeve të Luftës, Krimeve kundër Njerëzimit, dhe Gjenocidit
Protokolli i Zyrës së Avokatisë së Shtetit të Republikës së Kroacisë dhe Zyrës së Prokurorisë së Bosnjës dhe Hercegovinës për
Bashkëpunimin në Ndjekjen Penale të Kryesve të Krimeve të Luftës, Krimeve kundër Njerëzimit, dhe Gjenocidit
Protokolli i Zyrës së Prokurorit të Suprem të Shtetit të Malit të Zi dhe Zyrës së Prokurorisë së Bosnjës dhe Hercegovinës për
Bashkëpunimin në Ndjekjen Penale të Kryesve të Krimeve të Luftës, Krimeve kundër Njerëzimit, dhe Gjenocidit
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5. Korniza institucionale dhe prioritetet strategjike

Nëse ndihma nuk është e drejtpërdrejtë, ajo duhet të transferohet nga Ministria
e Drejtësisë në një institucion përkatës në vend. Në kontekstin nacional kjo do
të thotë se Ministria e Drejtësisë e BIH duhet të analizojë përmbajtjen e letrës
për të identifikuar institucionin e duhur në vend. Në strukturën komplekse të
gjyqësorit, letra do t’i përcillet Gjykatës së BiH ose Ministrisë së Drejtësisë të
entitetit përkatës (RS ose FBIH), ose Komisionit Gjyqësor të DBBiH. Nëse kërkesa
është nën juridiksionin e gjykatave në Entitete, Ministritë e Drejtësisë të Entiteteve
duhet që, pas pranimit, t’ia transmetojnë letrën dhe dokumentet mbështetëse
gjykatës kompetente. Nëse gjykata e juridiksionit kompetent konstaton se kërkesa
nuk shoqërohet me dokumentet e kërkuara në bazë të traktatit ndërkombëtar
ose në bazë të Ligjit për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale,
gjykata mund të kërkojë drejtpërdrejt nga Ministria e Drejtësisë e BiH që të
kërkojë dokumente mbështetëse nga autoritetet përkatëse gjyqësore të shtetit
kërkues. Nëse shteti i dënimit nuk arrin të sigurojë dokumente shtesë brenda tre
muajve, kërkesa dhe dokumentet mbështetëse do të kthehen mbrapsht. Nëse
gjykata në të cilën janë transferuar dokumentet konstaton se nuk ka juridiksion,
ajo pa vonesë do t’i dërgojë dokumentet e referuara në gjykatën që ka lëndë dhe
juridiksion territorial në çështjen penale përkatëse, dhe do ta njoftojë Ministrinë
e Drejtësisë së BiH për këtë.

Ministria e Drejtësisë e Bosnjës dhe Hercegovinës është autoriteti qendror për
komunikim me vendet e tjera në lidhje me ofrimin e ndihmës juridike ndërkombëtare
në çështjet penale dhe civile. Kjo përcaktohet me Ligjin për Ministritë dhe Organet
e tjera Administrative të BiH (Gazeta Zyrtare e BiH, 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06,
88/07, 35/09, 59/09 dhe 103/09), dhe konfirmuar në nenin 4 të Ligjit për Ndihmën
Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale, i cili përcakton se letërporositë e
marra nga autoritetet gjyqësore të huaja për ndihmë juridike ndërkombëtare
në çështjet penale do të transmetohen përmes Ministrisë së Drejtësisë së BiH,
përveç nëse parashikohet ndryshe nga një traktat ndërkombëtar. Në kuadër
të Ministrisë, Sektori për Ndihmë dhe Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar dhe
Ndërmjet Entiteteve është përgjegjës për çështjet e ndihmës së ndërsjellë juridike
në çështjet penale.
BE-ja e ka kritikuar funksionalitetin e kapaciteteve aktuale të Ministrisë së Drejtësisë
në lidhje me bashkëpunimin gjyqësor. Sipas Raportit të Progresit për vitin 201816,
struktura institucionale dhe kapacitetet e strukturave aktuale duhet të reformohen.
Sipas këtij Raporti të Progresit, Ministria e Drejtësisë nuk ka staf të mjaftueshëm
dhe raporti sugjeron se duhet të ndryshohen legjislacioni për ndihmën juridike
ndërkombëtare dhe marrëveshjet dypalëshe të bashkëpunimit rajonal, në mënyrë
që të vendoset bashkëpunim i drejtpërdrejtë gjykatë me gjykatë. BE-ja ka kritikuar
edhe interpretimin dhe zbatimin jo konsistent të standardeve ndërkombëtare.
Sipas nenit 4 (paragrafi 2) të Ligjit, komunikimi i drejtpërdrejtë me autoritetet
gjyqësore të huaja (përfshirë prokurorët) është i mundur vetëm nëse parashikohet në
marrëveshje ndërkombëtare me vendet e huaja përkatëse. Sidoqoftë, komunikimet
direkte me autoritetet e huaja gjyqësore (përfshirë ndërmjet prokurorëve)
bazohen në parimin e reciprocitetit, veçanërisht me ato vende ku ligji i vendas
për bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar përcakton se janë të mundshme
kontakte të tilla të drejtpërdrejta pa marrëveshje. Autoritetet gjyqësore të huaja
mund ta drejtojnë letërporosinë direk tek autoritetet gjyqësore nacionale, kur një
komunikim i tillë është paraparë në një traktat ndërkombëtar. Në rastet kur nuk
ekziston një traktat ndërkombëtar dhe kur një traktat ndërkombëtar parashikon
shprehimisht përdorimin e kanaleve diplomatike të komunikimit, letërporositë do
të transmetohen përmes Ministrisë së Punëve të Brendshme të BiH.

Kjo Ministri ka për detyrë të përcjellë çdo rast specifik për të shqyrtuar nëse
ndihma juridike ndërkombëtare ofrohet në përputhje me angazhimet që rrjedhin
nga traktatet dypalëshe dhe shumëpalëshe dhe legjislacioni nacional. Mbikëqyrja
aktuale mbi zbatimin e bashkëpunimit gjyqësor kryhet nga autoriteti i drejtpërdrejtë
epror i atij që trajton letërporosinë. Ministria e Drejtësisë e BiH kryen mbikëqyrje
mbi zbatimin e bashkëpunimit gjyqësor në çështjet civile dhe penale në mënyrë
që të shënohen të gjitha mangësitë dhe parregullsitë në lidhje me trajtimin e
letërporosive për ndihmë juridike ndërkombëtare, të bëra nga organe nacionale
dhe të huaja, dhe të përcillen tek autoriteti përgjegjës me një rekomandim për
t’i eliminuar ato.
Me kalimin e viteve, Ministria e Drejtësisë e BiH raporton se është përqendruar në
zhvillimin e aftësive të veta për të përcjellë numrin dhe përpunimin e kërkesave
ndërkombëtare për bashkëpunim gjyqësor, d.m.th. përcjelljen e numrit të kërkesave
të pranuara dhe ekzekutuara për ndihmë juridike ndërkombëtare. Aktualisht,
kjo bëhet përmes sistemit DMS (Sistemi i Menaxhimit të Dokumenteve), një bazë të
dhënash elektronike.
Strategjia e Reformës në Sektorin e Drejtësisë të Bosnjës dhe Hercegovinës për
periudhën 2014-201817 pranoi se është e nevojshme të përmirësohet sistemi i

16 Shih Raportin e Progresit për vitin 2018 nga BE-ja, faqe 28, i disponueshëm këtu https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/20180417-bosnia-and-herzegovina-report.pdf

40

17 Strategjia e Reformës në Sektorin e Drejtësisë të Bosnjës dhe Hercegovinës për periudhën 2014-2018, e disponueshme këtu:
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ndihmës juridike ndërkombëtare dhe ka identifikuar 7 problematika, 5 prej të
cilave lidhen drejtpërdrejt me ndihmën ndërkombëtare në çështjet penale18.
Bazuar në këto problematika, u planifikuan rezultatet vijuese:

këtë bazë të dhënash bazohen në raste që i nënshtrohen ndihmës dhe nuk
bazohen në llojet e ndihmës së ofruar. Kjo do të thotë që lloje të ndryshme
të ndihmës juridike mund të ishin ofruar në një rast të vetëm, por do të
regjistroheshin si një numër i vetëm në bazën e të dhënave. Sipas të njëjtit
burim, për shembull në rastin Paravinja u ofruan të gjitha llojet e ndihmës
juridike ndërkombëtare; megjithatë, ekziston vetëm një rekord i rastit në
bazën e të dhënave. Tabela e mëposhtme përshkruan të dhënat statistikore
për ndihmën juridike ndërkombëtare.

“1) forcim i mëtejshëm i kapacitetit të institucioneve gjyqësore të BiH për të trajtuar
çështjet e NJN-së dhe rritje e vetëdijesimit për detyrimet e NJN-së që çojnë në
bashkëpunim më të mirë në çështjet civile dhe penale,
2) rritje e cilësisë së detyrimeve të zbatuara evropiane dhe të tjera ndërkombëtare,
veçanërisht, konventat e Këshillit të Evropës, dhe përmirësim i bashkëpunimit me
vendet e tjera,
3) zbatim konsistent dhe i barabartë i ligjeve që rregullojnë ndihmën juridike
ndërkombëtare dhe bashkëpunimin në të gjitha gjykatat e BiH, dhe funksione
dhe përgjegjësi më të qarta dhe më të drejta mes të gjithë aktorëve në rrjetin e
institucioneve gjyqësore të BiH.
Sipas raportit të fundit të disponueshëm për zbatimin e Strategjisë,19 është e
vështirë të matet përparimin i arritur në lidhje me rezultatet e planifikuara.
Ajo që mund të konkludohet është se projekt-ndryshimet e Ligjit për Ndihmën
Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale ishin përgatitur por nuk u miratuan
në Asamblenë Parlamentare të BiH; fokusi kryesor është në trajnimin e gjyqtarëve
dhe prokurorëve; dhe Ministria e Drejtësisë ka përmirësuar bazën e vet të të
dhënave. Sidoqoftë, është e vështirë të matet deri në çfarë mase këto masa
kanë kontribuar në efikasitetin dhe cilësinë e ndihmës juridike ndërkombëtare.

6. Pasqyra e ndihmës juridike ndërkombëtare
Ministria e Drejtësisë raporton se mban një bazë të dhënash të besueshme
për të dhënat e ndihmës ndërkombëtare. Sidoqoftë, kjo bazë e të dhënave
ka kufizimet e veta. Sipas Ministrisë së Drejtësisë20 të dhënat e paraqitura në
http://www.mpr.gov.ba/organizacija_nadleznosti/planiranja_koordinacija/strateska_planiranja/strategija/13%204%20SRSP%20
u%20BiH%20-%20EJ.pdf
18 Kryerja e një analize të sfidave dhe nevojave në fushën e ndihmës juridike ndërkombëtare (NJN), e cila do të shërbejë si
bazë për veprim dhe planifikim të mëtutjeshëm në këtë fushë; përmirësimi i performancës së gjykatave në çështjet e NJN-së
me qëllim të harmonizimit, i cili mund të arrihet me një koordinim më të mirë dhe implementim të trajnimeve të NJN-së;
përmirësimi i mënyrës së regjistrimit të shtetasve të BiH të dënuar jashtë ose në BiH, por të lindur jashtë BiH, duke miratuar
rregullore zbatimi nga Ministria e Sigurisë; vendosja dhe përmirësimi i mëtutjeshëm i sistemeve të informimit, mbajtjes së
zyrës së regjistrit elektronik (bazës së të dhënave), mbledhja dhe monitorimi i statistikave në fushën e NJN-së nga të gjithë
organet kompetente është vendosur si një nevojë urgjente e kushtëzuar nga kërkesat e BE-së; përmirësimi i bashkëpunimit
dhe shkëmbimit të informacionit të IDDEEA me institucionet kompetente në fushën e NJN-së, në mënyrë që të harmonizohen
aktet nënligjore të IDDEEA me ndryshimet e miratuara në Ligjin për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale.
19 Raporti për zbatimin e Strategjisë së Reformës në Sektorin e Drejtësisë për periudhën janar - qershor 2018, i disponueshëm
në: http://mpr.gov.ba/organizacija_nadleznosti/planiranja_koordinacija/strateska_planiranja/strategija/?id=8415
20 Intervistë e realizuar më 19 nëntor 2018
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Lloji i asistencës

Numri i lëndëve
2015

2016

2017

30/11/2018

Ekstradim

154

210

151

137

Veprime të tjera

2790

1747

2376

2100

Dëgjimi i dëshmitarëve ose
të akuzuarve

328

285

466

385

Transferimet e personave
të dënuar dhe ekzekutimi i
dënimeve mbi një person të
dënuar

109

65

90

57

Transferimi i procedurave

321

192

234

183

Kërkesat që lidhen me
ngrirjen, konfiskimin e përkohshëm dhe konfiskimin e
aseteve

-

-

7

2

Siç shihet, Ministria e Drejtësisë merret me 3000 raste të ndihmës juridike
ndërkombëtare. Baza e të dhënave nuk mund të tregojë sa kërkesa i janë
bërë BIH, ose sa janë bërë nga autoritetet e BIH. Sipas Ministrisë së Drejtësisë,
vlerësohet se afërsisht gjysma e të gjitha rasteve kanë të bëjnë me asistencë
juridike ndërkombëtare në rajon. Kjo është arsyeja pse fokusi i prioritetit të tyre
është forcimi i bashkëpunimit me institucionet përkatëse në rajon. Ministria
po shqyrton një nga risitë e ndryshimit të Ligjit për të lehtësuar trajtimin e
kërkesave në lidhje me ngrirjen, konfiskimin e përkohshëm dhe konfiskimin
e aseteve. Sidoqoftë, të dhënat e paraqitura tregojnë se raste të tilla kanë
ekzistuar në 2017 dhe 2018.
Ka pasur një sërë sfidash të mbetura dhe arritjesh të Marrëveshjeve Shumëpalëshe
dhe Dypalëshe për Bashkëpunim Gjyqësor. Analiza e Raportit të Progresit të
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BE-së dhe Strategjia e Reformës në Sektorin e Drejtësisë e bëjnë të qartë se
Bosnja dhe Hercegovina arriti të krijojë një kornizë ligjore që në strukturën
komplekse të vendit lejon linja të qarta për bashkëpunimin ndërkombëtar në
çështjet penale. Sidoqoftë, pengesa kryesore mbeten kapacitetet e palëve lokale
të interesit për ta përdorur plotësisht kornizën ekzistuese. Sipas një punimi21
të botuar nga ndihmës ministri për ndihmë penale ndërkombëtare në çështjet
penale në Ministrinë e Drejtësisë së BiH, edhe në rastet kur lejohet komunikim
i drejtpërdrejtë gjykatë me gjykatë, vetëm 50% e çështjeve të tilla komunikohen
direkt dhe gjysma tjetër komunikohet përmes kësaj Ministrie. Sipas këtij punimi,
problematika kryesore paraqitet nga kapacitetet e institucioneve gjyqësore
nacionale që nuk kanë nga një zyrtar të specializuar për një bashkëpunim të
tillë. Kjo çështje konfirmohet nga Strategjia e Reformës në Sektorin e Drejtësisë
dhe masa që synon të forcojë “kapacitetin e institucioneve gjyqësore të BiH për
të trajtuar çështjet e NJN-së”.

ishin rastet e bashkëpunimit me SHBA. në lidhje me një numër të të dyshuarve
për krime lufte dhe të dyshuarve për lidhje me terrorizmin, ekstradim të
kriminelëve të luftës nga Zvicra, Franca, Spanja për të përmendur disa. Ku nuk
ishin nënshkruan marrëveshje, autoritetet boshnjake refuzuan të ekstradojnë
të dyshuarit, siç ishte rasti i Elvir Sarac, për të cilin gjykatësi tha se akuzohet nga
Tunizia për “nxitje të veprimeve terroriste dhe anëtarësim në një organizatë
terroriste, si dhe për dëmtim të rendit publik dhe sigurisë ndërkombëtare”.
Në të njëjtën kohë nuk ka të dhëna në dispozicion për ndihmën e drejtpërdrejtë
juridike kur është e mundur, pasi që një ndihmë e tillë trajtohet nga institucionet
gjyqësore. Kjo është arsyeja pse të dhënat e paraqitura për të identifikuar sfidat
dhe suksesin aktual në këtë fushë, janë anekdotale. Zyra e Prokurorit të Shtetit
raportoi suksesin23 e bashkëpunimit me Zyrën e Prokurorit të Krimeve të Luftës
së Republikës së Serbisë kur u zhvillua një operacion policor njëkohësisht në
territoret e dy shteteve përkatëse dhe u kapën disa të dyshuar; dhjetë (10) të
dyshuar u arrestuan në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërsa pesë (5) të dyshuar
u arrestuan në Republikën e Serbisë. Këta persona akuzoheshin për krime
lufte në Shtërpci dhe Vishegrad, kur të paktën njëzet (20) viktima, shtetas të
Serbisë dhe Malit të Zi të etnisë boshnjake, një person me kombësi kroate dhe
një viktimë me origjinë afro-aziatike, u rrëmbyen nga treni që shkonte nga
Beogradi në Bar dhe u vranë më vonë në territorin e Bosnjës dhe Hercegovinës.

7. Shembuj të ndihmës juridike ndërkombëtare
Siç u tregua tashmë, ndikimi i ndihmës juridike ndërkombëtare nuk monitorohet,
dhe mund të mblidhen vetëm dëshmi anekdotale për ta ilustruar suksesin.
Rastet në vijim u identifikuan si pjesë e hulumtimit dytësor të kryer për qëllimin
e këtij punimi.
Sipas Raporti të Departamentit të Shtetit për Trafikimin e Qenieve Njerëzore
për vitin 2017,22 në vitin 2016 u krijua një ekip i përbashkët hetimor mes
Bosnjës dhe Hercegovinës, Serbisë dhe Gjermanisë, i cili rezultoi në bastisje të
sinkronizuara dhe arrestimin e 11 anëtarëve të një grupi të krimit të organizuar,
të cilët ishin të angazhuar në trafikim dhe rekrutim të grave dhe vajzave të
reja nga Bosnja dhe Hercegovina dhe Serbia për shfrytëzim në Gjermani.
Sipas të njëjtit raport, në një rast tjetër, Zyra e Prokurorit të Shtetit u ndihmoi
autoriteteve përkatëse të Holandës dhe Austrisë në një hetim të përbashkët
të një çifti të martuar boshnjak dhe kroat që detyronin gjashtë fëmijë romë
të vidhnin në Holandë.
Duket se ekziston një bashkëpunim i mirë me disa vende në Evropë dhe me
SHBA., të cilët ishin të gatshëm të bashkëpunojnë në hetime dhe kanë ekstraduar
një numër të shtetasve të BiH të akuzuar për krime, dhe anasjelltas. Të tilla
21 N. Sladoje, Problemet aktuale në fushën e ndihmës penale ndërkombëtare, Pravna misao, faqet 107-118, 2017, Sarajevë
22 Bosnja dhe Hercegovina, Zyra për Monitorim dhe Luftim të Trafikimit të Qenieve Njerëzore, Raporti i Trafikimit të Qenieve
Njerëzore për vitin 2017
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Sidoqoftë, që nga ajo kohë Prokuroria e Shtetit ka raportuar24 për një nivel të
ulur të bashkëpunimit në fushën e ndjekjes penale të krimeve të luftës, një
shqetësim i theksuar edhe nga Presidenti i Mekanizmit Ndërkombëtar Residual
për Tribunalet Penale drejtuar Presidentit të Këshillit të Sigurisë25. Kjo mungesë
bashkëpunimi theksohet edhe në rastet e krimeve të luftës ku mund të vërehen
më shumë probleme. Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese raportoi26 për
rastin e Novak Gjukiç, i cili u arratis në Serbi në prag të aktgjykimit në vitin 2014
që e dënoi për krime lufte sepse dha urdhrin për një sulmi artilerie në qytetin
e Tuzla që vrau 71 persona. Gjykata e shtetit e Bosnjës dënoi Gjukiç me 20 vjet
burg, por ai ende po jeton lirshëm në Serbi, ku autoritetet deri më tani nuk
kanë rënë dakord të marrin përsipër zbatimin e aktgjykimit. Urdhër arresti për
Gjukiç u dha në tetor 2014, por Gjykata e Lartë në Beograd e ka shtyrë - disa
herë - seancën në të cilën ishte dashur të diskutohej marrja e përgjegjësisë
për burgimin e tij. Në mënyrë të ngjashme, sipas një raporti tjetër,27 të paktën
23 Arrestohen të dyshuarit për krime lufte në Shtërpci dhe Vishegrad, Sukses i madh i bashkëpunimit rajonal të zyrave të prokurorëve
në BIH dhe Serbi, 05.12.2014, i disponueshëm në: http://www.tuzilastvobih.gov.ba/?id=2747&jezik=e
24 Shih p.sh. Informacione mbi punën për vitin 2016, faqe 28, Zyra e Prokurorisë e BIH, 2017
25 Raporti i Vlerësimit dhe Progresit i Presidentit të Mekanizmit Ndërkombëtar Residual për Tribunalet Penale, Gjykatësi Theodor
Meron, për periudhën nga 16 maji deri më 15 nëntor 2017, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, S/2017/971
26 http://www.balkaninsight.com/en/article/poor-cooperation-leaves-balkan-war-crime-suspects-at-large-09-26-2018
27 http://www.balkaninsight.com/en/article/srebrenica-suspects-find-safe-haven-in-serbia-07-04-2018
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nëntë serbë të dyshuar për gjenocid dhe krime të tjera në Srebrenicë kanë ikur
nga Bosnja dhe gëzojnë strehim nga ndjekja penale në Serbi, ku ata mbeten të
lirë pavarësisht nga përfshirja e pretenduar në masakrat e mijëra boshnjakëve.
Çështja me këto raste dhe një numër në rritje të rasteve të tjera është shtetësia
e dyfishtë, nga dy ose më shumë vende në rajon, që kanë një numër personash,
dhe kjo nuk lidhet drejtpërdrejt (vetëm) me krimet e luftës. Kohët e fundit,
një gjykatë në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk pranoi të ekstradojë ish-kreun e
klubit të futbollit Dinamo Zagreb në Kroaci, ku ai ishte dënuar për akuza për
evazion tatimor dhe përvetësim, pasi përcaktoi se Zdravko Mamic është shtetas
i Bosnjës dhe Hercegovinës, dhe se marrëveshja e ekstradimit mes Republikës
së Kroacisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës nuk parashikon ekstradim në këtë
rast. Në mënyrë të ngjashme, një ish-gjyqtare, Lejla Fazlagic e cila dyshohet
se ka dhënë aktvendime për transferimin e pronësisë së rreth 70 pronave të
braktisura, pronarët e vërtetë të të cilave ishin ose të vdekur ose jashtë vendit,
ka ikur në Kroaci në vitin 2016 dhe ende nuk është ekstraduar.

kryesore, ky ligj zbatohet në atë mënyrë që baza parësore ligjore për sigurimin e
ndihmës juridike ndërkombëtare në çështjet penale janë traktatet ndërkombëtare
shumëpalëshe dhe traktate dypalëshe që BiH ka nënshkruar me vendet e
tjera. Bosnja dhe Hercegovina ka nënshkruar pothuajse të gjitha marrëveshjet
kryesore shumëpalëshe dhe ka një numër marrëveshjesh dypalëshe. Për më
tepër, korniza institucionale është e vendosur mirë dhe ka përvojën përkatëse
për të vazhduar përmirësimin e ndihmës juridike rajonale dhe ndërkombëtare.
Ministria e Drejtësisë e Bosnjës dhe Hercegovinës ka shfaqur gatishmëri dhe
ekspertizë të kërkuar për të vendosur standarde të reja në lidhje me formën
e re të ndihmës ndërkombëtare.

Në të njëjtën kohë, në disa raste të tjera kërkesat për ekstradim kanë qenë
të suksesshme. I tillë është rasti i një ish-ministri të Punëve të Brendshme të
Republikës së Bosnjës dhe Hercegovinës, Alija Delimustafić, i cili u arrestua në
Kroaci me urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Gjykata Kantonale në
Sarajevë për akuzat e krimit të organizuar, shpërdorimit të detyrës, shkeljes
së ligjit për gjyqtarët, pastrimit të parave dhe mashtrimit, dhe u ekstradua në
organet gjyqësore të Bosnjës dhe Hercegovinës brenda një muaji pas bërjes
së kërkesës.
Mund të identifikohen edhe arritjet në bashkëpunim në lidhje me krimin e
organizuar dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Autoritetet boshnjake kanë
bashkëpunuar me Kroacinë në hetimet “MASK” në vitin 2015 dhe “SOLINJANKA” në
vitin 2018 dhe kohët e fundit më shpesh në çështjet e imigracionit të paligjshëm.

8. Konkluzionet dhe rekomandimet
Bosnja dhe Hercegovina ka bërë një përparim domethënës në lidhje me krijimin
e një kornize të mirë që lejon linja dhe përgjegjësi të qarta për bashkëpunimin
ndërkombëtar në çështjet penale. Më e rëndësishmja është se në sistemin
kompleks gjyqësor kur bëhet fjalë për ndihmë juridike ndërkombëtare ekziston
një ligj i vetëm, i cili është Ligji për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet
Penale. Ky ligj dhe e gjithë korniza rregullatore në Bosnjë dhe Hercegovinë
është modeluar sipas standardeve më të mira ndërkombëtare. Sipas parimeve
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Në rajonin e ish-Jugosllavisë, Bosnja dhe Hercegovina ka nënshkruar marrëveshje
dypalëshe me të gjitha vendet, dhe zyrat e prokurorive kanë nënshkruar
protokolle shtesë që përcaktojnë çështjet operative në lidhje me krimet e rënda,
përfshirë krimet e luftës. Bashkëpunimi rajonal nuk duket se është gjithnjë
efikas. Duket se ekzistojnë problematika të mëdha në fushën e krimeve të luftës
dhe për sa u përket personave që kanë dy ose më shumë nënshtetësi rajonale.
Sipas të dhënave të mbledhura dhe analizuara, është e qartë se nevojiten
përmirësime të mëtutjeshme në këtë sistem, dhe këto janë njohur si prioritet
nga qeveria. Kjo u vërejt edhe nga BE-ja, e cila konkludoi se korniza legjislative
e bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar është e vendosur dhe funksionale,
por jo gjithmonë efikase. Mund të bëhen rekomandimet kyçe vijuese:
——Duhet të rriten kapacitetet e sektorit përkatës të Ministrisë së Drejtësisë së
BiH për t’iu përgjigjur rolit të vet ndërlidhës dhe mbledhjes së të dhënave;
——Duhet të rriten kapacitetet e institucioneve gjyqësore për të lehtësuar
komunikimin dhe koordinimin e drejtpërdrejtë aty ku lejohet;
——Duhet të organizohet trajnim i vazhdueshëm për të rritur konsistencën e
praktikës gjyqësore në të gjithë vendin, dhe rrjedhimisht interpretimin dhe
zbatimin konsistent të standardeve ndërkombëtare;
——Trajnimi duhet të përqendrohet në zhvillime të reja në bashkëpunimin
ndërkombëtar, siç është konfiskimi i aseteve dhe rikuperimi i aseteve dhe
çështje të tjera specifike që rrjedhin nga Konventa e OKB-së kundër trafikut
të paligjshëm të narkotikëve dhe substancave psikotrope, Konventa e
OKB-së kundër krimit të organizuar transnacional dhe Konventa e OKB-së
kundër korrupsionit;
——Duhet të identifikohen dhe zgjidhen çështjet e bashkëpunimit rajonal, dhe
veçanërisht në lidhje me krimet e luftës dhe nënshtetësinë e dyfishtë;
——Duke pasur parasysh strukturën komplekse të gjyqësorit, njësitë
ndërkombëtare të bashkëpunimit gjyqësor duhet të organizohen në
nivele të ndryshme të gjyqësorit për të mbështetur hetimet, dhe duhet
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të kenë prokurorë të specializuar që punojnë ekskluzivisht në çështjet e
bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar;
——Duhet të nënshkruhet marrëveshja me EUROJUST për të mbështetur
bashkëpunimin e zgjeruar me këtë agjenci;
——Duhet të kërkohet mbështetja për bashkëpunim të zgjeruar rajonal përmes
instrumenteve financiare të disponueshëm, dhe në veçanti në lidhje me
Krimin e Organizuar, Tregtinë e Paligjshme të Narkotikëve, Kontrabandimin
e Qenieve Njerëzore, Tregtinë e Armëve, Korrupsionin, Pastrimin e Parave,
Terrorizmin Ndërkombëtar dhe Krimet e Luftës, pasi në shumicën e rasteve
këto krime kanë elemente ndërkombëtare dhe rajonale.

48

Bashkëpunimi gjyqësor rajonal në çështjet penale: Pasqyra e praktikave krahasuese të vendeve të Ballkanit Perëndimor

1. Hyrje
Ritmi i globalizmit të cilin kemi përjetuar në dekadat e fundit jo vetëm që ka
ndryshuar mënyrën se si bashkëveprojmë në aspektin ekonomik dhe shoqëror,
por ka nxitur edhe forma të reja të kriminalitetit. Rrallëherë ka ekzistuar një
domosdoshmëri më e madhe e shteteve që të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin
në mënyrë që të hetojnë dhe ndjekin penalisht krimet dhe kryerësit e tyre.
Ballkani Perëndimor nuk përbën përjashtim nga zhvillime të këtilla. Situata
në këtë regjion, megjithatë, është më e veçantë; për shkak të syninmit të tyre
që të bëhen anëtarë të Bashkimit Evropian, këto shtete po kalojnë nëpër
reforma të rëndësishme, nga përshtatja e kornizës ligjore me atë të BE-së, deri
tek ndryshimet institucionale. Ky raport shqyrton praktikën e bashkëpunimit
juridik të Republikës së Kosovës. Për ta bërë këtë, ai analizon kornizën ligjore
dhe institucionale. Për më tepër, duke shqyrtuar dokumentet strategjike,
vlerëson se sa lartë është fusha e bashkëpunimit juridik në listën e detyrave të
institucioneve. Më pas, ai vendos bashkëpunimin juridik në perspektivën e një
vendi të pavarur rishtas që nuk është ende pjesë e organizatave ndërkombëtare.
Së fundmi, shqyrton praktikën e institucioneve në këtë fushë për periudhën
2016-2018.

2. Metodologjia e shfrytëzuar

KOSOVA

Hulumtimi është kryer nëpërmjet një metodologjie cilësore dhe sasiore. Fillimisht,
është analizuar korniza ligjore, dokumentet strategjike dhe raportet vjetore të
institucioneve kryesore duke parë nëse ato kishin përfshirë bashkëpunimin
juridik ndërkombëtar në to, dhe, nëse po, në çfarë forme. Për më tepër, janë
analizuar të gjitha marrëveshjet bilaterale që Republika e Kosovës ka lidhur
me vendet e tjera dhe shqyrtuar gama e projekteve ndërkombëtare që
lidhen me bashkëpunimin juridik në Kosovë. Për më tepër, u kryen intervista
gjysmë të strukturuara me zyrtarë të Departamentit të Bashkëpunimit Juridik
Ndërkombëtar në Ministrinë e Drejtësisë. Nga një këndvështrim sasior, raporti
analizoi të dhënat e viteve 2016-2018 që Ministria e Drejtësisë ka përpiluar. Të
dhënat u përdorën për të vënë në pah modele specifike që lidhen me llojet e
përhapura të krimeve dhe shpeshtësinë e bashkëpunimit në fusha të veçanta
të bashkëpunimit juridik.
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3. Të kuptuarit e kornizës ligjore të bashkëpunimit
juridik ndërkombëtar në Kosovë

penale, njohjen e aktgjykimeve dhe ndihmën juridike - janë shpjeguar në një
mënyrë të dyfishtë. Përkatësisht, nga prizmi i procedurave që shtetet e tjera
duhet të ndjekin kur kërkojnë ndihmë juridike nga Kosova në fushat e dhëna,
dhe anasjelltas, kur autoritetet kosovare kërkojnë ndihmë juridike nga shtetet e
tjera. Kushtetuta e Kosovës ka përfshirë një seri instrumentesh dhe traktatesh
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut që janë të zbatueshme drejtpërdrejt dhe
kanë epërsi ndaj ligjeve kosovare.7 Një qasje e tillë ndaj epërsisë së të drejtave
të njeriut gjithashtu është reflektuar në mënyrë të duhur në të gjithë ligjin.

3.1. Sqarime të përgjithshme
Korniza ligjore e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kosova) për
bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale rregullohet me Ligjin
Nr. 04 / L-213 - shpallur më 31 korrik 2013 (në vijim: ligji)1- dhe nga pjesë të
caktuara të kodit penal dhe kodit të procedurës penale.2 Ligji ka statusin e Lex
Specialis dhe parashikon procedurat dhe kushtet në fushën e bashkëpunimit
ndërkombëtar në çështjet penale që ndodhin ndërmjet Kosovës dhe shteteve
të tjera, ose organizatave ndërkombëtare.3 Fillimisht ligji përcakton disa nga
parimet kryesore, siç është zbatimi i procedurës penale të Kosovës në këto
procese; epërsia e ligjeve të Kosovës; reciprociteti kur mungojnë marrëveshjet
ndërshtetërore; kufijtë e bashkëpunimit për të mbrojtur interesin kombëtar
të Kosovës dhe kështu me rradhë. 4
Dy rrugë mbesin të hapura për shtetet ose organizatat ndërkombëtare për të
bërë kërkesa për bashkëpunim juridik ndërkombëtar me Republikën e Kosovës:
përmes Ministrisë së Drejtësisë dhe, kur është e nevojshme, përmes kanaleve
diplomatike. Përjashtimisht, ndihma e institucioneve kosovare mund të ipet
kur kërkesa bëhet drejtpërdrejt nga Interpol ose në ndonjë formë tjetër me
shkrim, megjithatë, mëpastaj kërkesa origjinale duhet të dërgohet brenda
30 ditëve dhe përmes kanaleve zyrtare.5 Konfidencialiteti mund të sigurohet,
nëse ashtu kërkohet, dhe dokumentet zyrtare mund të jenë në njërën nga tre
gjuhët zyrtare: shqip, serbisht ose anglisht. 6
Ligji është i ndarë në shtatë kapituj, duke përfshirë dispozitat e përgjithshme të
lartpërmendura, dhe dispozitat kalimtare dhe përfundimtare. Kapitujt kryesorë
që përcaktojnë kornizën ligjore të ekstradimit, transferimin e procedurës
1 Ligji Nr. 04/L-213 Për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në cështje Penale; Shpallur me dekretin Nr. DL-047-2013, datë
19.08.2013 nga Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga (tutje: Ligji)
2 Kodi Nr. 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës; Shpallur me Dekretin Nr.DL-065-2018, datë 13.12.2018, nga Presidenti i
Republikës së Kosovës Hashim Thaçi dhe Kodi i Procedurës Penale Nr. 04/L-123; Shpallur më Dekreting Nr.DL-057-2012, datë
21.12.2012, nga Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga

3.2. Ekstradimi: kërkesat dhe procedura
Ekstradimi lejohet vetëm nëse përmbushen kriteret e përcaktuara me ligj. Si
fillim, disa kategori personash nuk mund të ekstradohen, për shembull shtetasit
kosovarë (përveç nëse parashikohet me një marrëveshje ndërkombëtare),
njerëzit që kanë statusin e azilit politik, ose persona që gëzojnë imunitet nga
juridiksioni i Kosovës.8 Për më tepër, ekstradimi nuk zbatohet kur krimet janë
kryer plotësisht ose pjesërisht në Kosovë.9 Sidoqoftë, brenda fushëveprimtarisë
të marrëveshjeve ndërkombëtare, personat mund të dorëzohen përkohësisht
vetëm me kushtin që ata të kthehen në Kosovë për të vuajtur dënimet e tyre.10
Përveç kësaj, ligji parashikon parimin e kriminalitetit të dyfishtë që ka për qëllim
të sigurojë se vepra për të cilën kërkohet ekstradimi i një personi, dënohet me
ligjin e shtetit kërkues dhe nga ligji shtetëror i Kosovës.11 Vepra penale duhet
të dënohet me heqje të lirisë për të paktën një vit dhe afati i parashkrimit
të ndjekjes penale nuk duhet të ketë skaduar. Duhet të ekzistojë dyshimi i
arsyeshëm se krimi është kryer nga personi i dhënë dhe, sipas parimit ne bis in
idem, ekstradimi nuk lejohet nëse është dhënë aktgjykim i formës së prerë nga
autoritetet gjyqësore shtetërore për krimin për të cilin është bazuar kërkesa.12
Në përputhje me standardet ndërkombëtare të drejtave të njeriut, ekstradimi
nuk mund të lejohet për vepra të natyrës politike dhe ushtarake, dhe në rastet
kur vepra penale për të cilën kërkohet ekstradimi do të dënohej me dënim me
vdekje ose me burgim të përjetshëm. Në mënyrë të ngjashme, nëse ekziston
dyshimi i arsyeshëm se me ekstradim një individ do të ndiqet penalisht ose
ndëshkohet për shkak të “racës, fesë, gjinisë, kombësisë, mendimeve politike,
7 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, E hyrë në fuqi më 15 qërshor 2018, Kapitulli II – Të drejtat dhe liritë themelore, Neni 22
Zbatimi i drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe Instrumenteve Ndërkombëtare
8 Ligji, Kapitulli II Ektsradimi, Neni 6

3 Ligji, Kapitulli I – Dispozitat e Përgjithshme, Neni 1

9 Ibid. Neni 8

4 Ibid. Neni 2

10 Ibid. Neni 7

5 Ibid. Neni 4

11 Ibid. Neni 9

6 Ibid. Neni 5

12 Ibid. Neni 10, 12 and 13
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etnisë, gjuhës, aftësisë së kufizuar, orientimit seksual, të qënit pjesëtar në çdo
grup shoqëror, ose nëse pozicioni i personit në shoqëri mund të paragjykohet
për ndonjë nga këto arsye”- individi mbrohet nga ekstradimi.13 E njëjta gjë
vlen nëse ekziston një arsye për të besuar se personi mund të jetë subjekt i
torturave ose trajtimit mizor. Të drejtat e individit theksohen më tej nga fakti
se ekstradimi nuk lejohet nëse garancitë minimale të një gjykimi të drejtë, të
parashikuar në Kushtetutën e Kosovës, nuk sigurohen në vendin kërkues.14

Kosovën. Për të përmendur disa, lidhja mund të manifestohet në mënyra të
ndryshme, për shembull personi kundër të cilit po zhvillohet një procedurë
në një vend tjetër është shtetas kosovar, banon në Kosovë, ose procedura
penale që i përket të njëjtës vepër penale është iniciuar edhe në Kosovë.20
Kërkesa duhet t›i paraqitet Ministrisë së Drejtësisë që nga ana e saj ia përcjell
kërkesën prokurorit të shtetit që duhet ta shqyrtojë atë në përputhje me ligjin
e procedurës penale të Kosovës.21 Aktet e ndërmarra në shtetin kërkues, do
të kenë të njëjtën vlefshmëri sikur të ishin marrë në Kosovë, për sa kohë që
respektojnë ligjet e Kosovës.22

Procedura fillohet nga një kërkesë me shkrim që përmban informacionin e
nevojshëm si të dhëna të përgjithshme siç është emri, kombësia, vepra penale
për të cilën kërkohet dhe urdhri i arrestit.15 Nëse përmbushen të gjitha këto
kërkesa, Ministria ia përcjell kërkesën gjykatës themelore kompetente. Gjykatat
themelore e trajtojnë çështjen sipas kodit të procedurës penale.16 Një person
mund të arrestohet ose ndalohet për maksimum 40 ditë - bazuar në një
kërkesë të përkohshme arresti, njoftimin e Interpolit ose Kërkesën Evropiane
të Arrestimit.17 Masa zbatohet nga prokurori dhe duhet të konfirmohet
nga gjyqtari kompetent i procedurës paraprake. Më pas, kërkesa duhet të
konfirmohet nga një panel prej tre gjyqtarësh në gjykatën themelore, dhe
vetëm nëse vendimi përfundimtar lejon ekstradimin, Ministri i Drejtësisë mund
të vendosë për çështjen.18 Kjo e fundit ka një diskrecion të gjerë dhe mund të
kërkojë që kushte të ndryshme të përmbushen para se të jepet kërkesa. Edhe
atëherë, vendimi i Ministrit mund të apelohet, si një konflikt administrativ.19
Anasjelltas, Prokuroria në Kosovë gjithashtu mund të kërkojë nga Ministria
e Drejtësisë që ata kërkojnë ekstradimin e një personi. Të njëjtat kushte të
parashikuara në ligj zbatohen për autoritetet shtetërore të Kosovës.

3.3. Transferimi i Procedurës Penale
Kapitulli III i ligjit rregullon transferimin e procedurës penale. Nëse plotësohen
disa kushte, Kosova mund të konsiderojë pranimin e transferimit të procedurës
penale nga një vend tjetër. Ngjashëm me ekstradimin, parimi i dyfishtë i
kriminalitetit vlen dhe, për më tepër, personi duhet të ketë një lidhje me

Autoritetet gjyqësore shtetërore gjithashtu mund të kërkojnë që procedurat
penale të transferohen në një shtet tjetër.23 Nëse përmbushen kushtet e
pararapa në ligj rreth rëndësisë së transferimit penal, prokurori i çështjes mund
të kërkojë transferimin e procedurës dhe pezullimin e përkohshëm të saj; më
pas kërkesa i paraqitet gjykatave dhe më në fund i dërgohet ministrisë.24 Nëse
shteti, për çfarëdo arsye, nuk e pranon kërkesën për transferimin e procedurës,
Prokuroria duhet të vazhdojë të ndërmarrë hapat e nevojshëm.25

3.4. Transferimi i personave të dënuar
Transferimi i personave të dënuar është gjithashtu i mundur. Personi në fjalë
duhet të jetë shtetas i shtetit administrues dhe ky i fundit duhet të pajtohet me
transferimin; për më tepër, personi duhet të dënohet me aktgjykim të formës
së prerë dhe duhet të pajtohet me transferimin.26 Njësoj si për ekstradimin,
transferimi nuk mund të bëhet nëse ekziston rreziku që personi t’i nënshtrohet
torturës, trajtimit mizor dhe çnjerëzor ose të diskriminohet në shtetin tjetër.27
Sidoqoftë, një përjashtim nga parimi i pëlqimit vlen kur ekziston urdhëri për
deportim, dëbim ose ndonjë urdhër tjetër që nuk i lejon personit të qëndrojë
në Kosovë. Pavarësisht kësaj, edhe nëse do të jetë kështu, Ministria është e
detyruar të dëgjojë mendimin e personit.28

20 Ligji, Kapitulli III – Transferimi i Procedurës Penale, Neni 42
21 Ibid. Neni 45

13 Ibid. Neni 14 to 17

22 Ibid. Neni 48

14 Id.

23 Ibid. Neni 50

15 Ibid, Neni 18

24 Ibid. Neni 51 deri 53

16 Ibid. Neni 20

25 Ibid. Neni 54

17 Ibid. Neni 22

26 Ligji, Kapitulli IV – Transferimi i Personave të Dënuar, Neni 56

18 Ibid. Neni 23

27 Id.

19 Ibid. Neni 30

28 Ibid. Neni 60
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Ministria gjithashtu mund të lejojë transferimin e një personi të dënuar në
Kosovë, me plotësimin e kushteve të njëjta të përcaktuara më lart. Që dënimet
të vazhdojnë, shteti tjetër duhet të jetë anëtar i BE-së përndryshe Kosova duhet
të ketë një marrëveshje për atë çështje. 29 Nëse këto kushte nuk përmbushen,
dënimet do të konvertohen - dhe procedurat e zbatimit vendosen nga Gjykata
Themelore. Kur dënimi është i papajtueshëm me ligjin kombëtar, Gjykata duhet
ta shndërrojë atë, duke iu përmbajtur disa kufizimeve, për shembull, dënimi
me burg nuk mund të shndërrohet në gjobë.30 Për më tepër, kur një qytetar i
Kosovës i cili është dënuar në një shtet tjetër, arratiset në Kosovë për të mos
pasur nevojë të vuajë dënimin e tij, shteti tjetër mund të kërkojë nga Ministria
e Kosovës që të marrë përsipër zbatimin e dënimit. Në këtë procedurë nuk
kërkohet pëlqimi i personit.31

të ruajtur provat ose për të mbajtur një situatë ligjore.34 Autoriteti për të
paraqitur një kërkesë të tillë i përket Prokurorit i cili po merret me çështjen
dhe të njëjtat rregulla të përcaktuara në kodin e procedurës penale kosovare
duhet të ndiqen kur të kërkohet ndihmë juridike, ndërsa Ministria kontakton
homologun e saj me dokumentacionin e plotë.

3.5. Njohja dhe ekzekutimi i aktgjykimeve të huaja dhe ndihma
juridike e ndërsjellë
Ligji gjithashtu parasheh zbatimin dhe njohjen e gjykimeve të huaja – nëse
gjykatat e shteteve të tjera kanë nxjerrë aktgjykime të formës së prerë për
shtetasit kosovarë ose banorët e përhershëm. Kërkesa i paraqitet ministrisë
së bashku me një kopje të vendimit dhe më pas i përcillet Gjykatës Themelore.
Gjykata mund të refuzojë njohjen nëse është në kundërshtim me parimet
themelore të sistemit juridik në Kosovë, bazohet në një shkelje politike ose
ushtarake ose është diskriminuese.32 Gjykata vendos në një panel prej tre
anëtarësh dhe duhet të dëgjojë mendimin e personit dhe të Prokurorit, dhe së
fundmi sanksioni që duhet të shqiptohet duhet të jetë në përputhje me ligjin
shtetëror. Vendimi i tij mund të apelohet nga prokurori i shtetit ose personi
i dënuar.33
Së fundmi, në kapitullin 6, ligji përcakton rregullat dhe procedurat që rregullojnë
ndihmën e ndërsjellë juridike. Autoritetet gjyqësore të një shteti tjetër mund të
kërkojnë ndihmë edhe pse veprat penale për të cilat ata kërkojnë ndihmë janë
në juridiksionin e tyre shtetëror. Ligji përcakton ndihmën si “çdo lloj mbështetje
që u jepet autoriteteve të huaja, pavarësisht nëse procedurat e huaja zhvillohen
nga gjykata apo nga prokuroria”, pa përjashtuar masat e përkohshme për

29 Ibid. Neni 63

4. Korniza Institucionale dhe Strategjike në fushën e
Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar
Siç u sqarua nga korniza legjislative, fusha e bashkëpunimit juridik në çështjet
penale është në kuadër të një numri institucionesh në Kosovë, ku kryesorët
janë: Ministria e Drejtësisë, departamenti për bashkëpunim juridik ndërkombëtar për të qenë më të saktë, gjykatat dhe prokuroria e shtetit. Megjithëse
kanalet diplomatike mund të përdoren për të filluar një kërkesë për bashkëpunim gjyqësor, ligji parashikon që Ministria e Drejtësisë së pari të pranojë një
kërkesë të tillë.
Departamenti për bashkëpunim juridik brenda Ministrisë ka një rol vendimtar
në bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet penale - veçanërisht
në nivel politikash. Departamenti ka një mandat të gjerë që, ndër të tjera,
parasheh që: të hartojë, negociojë dhe të arrijë në marrëveshje bilaterale
në emër të Kosovës; propozojnë dhe përgatisin nënshkrimin e konventave
të ndryshme në fushën e bashkëpunimit juridik; shërbejnë si pikë kontakti
midis institucioneve të ndryshme të përfshira në bashkëpunimin gjyqësor, si
ambasadat, gjykatat, prokuroria dhe organizatat ndërkombëtare si Interpol;
përgatisë memorandume të ndryshme dhe këshillon Ministrin e Drejtësisë
për kërkesat për ekstradim.35
Aspekte shtesë që mund të mungojnë dhe që duhet të adresohen në fushën
e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, përfshihen rregullisht në strategjitë e
Ministrisë së Drejtësisë. Për shembull, Strategjia 2016-2019 për Asistencë në
Sektorin e Sundimit të Ligjit ka theksuar nevojën për adresimin e zbrazësive
të ndryshme që mund të gjenden në bashkëpunimin juridik ndërkombëtar,
dhe parashikoi një projekt me vlerë 0.8 Milion euro që do të zbatohet brenda
një afati kohor prej tre vjetësh, ndërmjet 2016 dhe 2018. 36 Departamenti për
bashkëpunim juridik ndërkombëtar ishte i përfshirë drejtpërdrejt në përpilimin

30 Ibid. Neni 65
31 Ibid. Neni 66

34 Ligji, Kapitulli VI – Ndihma Juridike e Ndërsjellë – Neni 80

32 Ligji, Kapitulli V – Njohja dhe Ekzekutimi i Aktgjykimeve, Neni 71 and 72

35 Mandati i Departamentit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar, i qasshëm në:https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=1,16

33 Ibid. Neni 73

36 Strategjia për Asistencë në Sektorin e Sundimit të Ligjit në Kosovë. 2016-2019, Ministria e Drejtësisë, Maj 2014, f.76.

56

57

Bashkëpunimi gjyqësor rajonal në çështjet penale: Pasqyra e praktikave krahasuese të vendeve të Ballkanit Perëndimor

Bashkëpunimi gjyqësor rajonal në çështjet penale: Pasqyra e praktikave krahasuese të vendeve të Ballkanit Perëndimor

e strategjisë duke dhënë komente për strategjinë dhe përmes propozimit të
projekteve specifike.37

5. Roli i organizatave ndërkombëtare, projekteve dhe
organizatave të shoqërisë civile

Institucionet e tjera me rëndësi janë ajo e Prokurorit të Shtetit dhe Gjykatat.
Korniza institucionale brenda sistemit prokurorial dhe gjyqësor duhet t’i qasemi
në dy mënyra, nga këndvështrimi i organeve të tyre përfaqësuese dhe nga ai
i degëve. Sistemet gjyqësore dhe prokuroriale përfaqësohen nga këshillat e
tyre përkatës, Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës.38
Këshilli siguron pavarësinë e institucioneve që ata përfaqësojnë, por gjithashtu
vlerëson gjyqtarët dhe prokurorët, menaxhon buxhetin e përgjithshëm dhe
zbaton strategji të ndryshme. 39
Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar është adresuar nëpërmjet emërimit të
gjyqtarëve të veçantë brenda degëve si koordinatorë. Për më tepër, Kryeprokurori
i Shtetit ka emëruar një prej prokurorëve nga zyra e tij si Koordinator për
Bashkëpunimin Juridik. Prokuroria vlerësohet si hallka më e dobët e bashkëpunimit
juridik ndërkombëtar pasi shumë kërkesa për bashkëpunim ndërkombëtar
nuk merren në konsideratë me shpejtësi. Sidoqoftë, këto mangësi nuk kanë
të bëjnë vetëm me fushën bashkëpunimin ndërkombëtar në çështjet penale,
por ato i përkasin më shumë përformancës së përgjithshmë institucionale.
Disa nga dobësitë kryesore janë se, për shembull, njohja e gjuhës angleze
brenda sistemit është ende e ulët dhe prokurorët nuk janë aq të njohur me
urdhrërarrestin ndërkombëtar.40 Për më tepër, bashkëpunimi ndërkombëtar,
sipas ligjit, ka afate të caktuara që duhen mbajtur, gjë që është një ngarkesë
e madhe për sistemin sepse ai tashmë përballet me grumbullim të rasteve të
vjetra. Fatkeqësisht, Këshillat nuk e kanë përmendur bashkëpunimin juridik
ndërkombëtar në raportet e tyre vjetore, me dy përjashtime të vogla, një në
raportin e KPK-së të vitit 2017, ku Këshilli Prokurorial nxori në pah vendimin e
Kryeprokurorit të Shtetit për të detyruar të gjithë Kryeprokurorët e degëve në
Kosovë të caktojë një prokuror që do të trajtojë çështje që kërkojnë bashkëpunim
juridik ndërkombëtar,41 dhe tjetri në Memorandumin e Mirëkuptimit të
Këshillit Gjyqësor me OSHC-të lokale dhe Qendrën Ligjore për Bashkëpunim
Ndërkombëtar.42

Korniza institucionale në këtë fushë është padyshim më komplekse për shkak
të faktit se Kosova ende nuk është anëtare e organizatave të rëndësishme
ndërkombëtare siç janë Kombet e Bashkuara dhe Interpoli. Për shkak se nuk
është anëtare në Interpol, Kosova nuk ka një Zyrë Qendrore Kombëtare që
do të shërbente si pikë kontakti me selinë e Interpolit. Një informacion i tillë
ndërmjetësohet me zyrën në Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë
(UNMIK) që është nikoqir i Byrosë.43 Stafi i UNMIK-ut është zvogëluar vazhdimisht,
me një ritëm edhe më të shpejtë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por
ai mbetet ndërmjetësi midis kanaleve të Kosovës dhe Interpolit. Një pengesë
tjetër në kornizën institucionale kosovare, përfaqësohet nga grupi i vendet
anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën, përkatësisht Sllovakia,
Greqia, Rumania, Spanja dhe Qipro. Kontakti me ta vendoset përmes Zyrës
së Bashkimit Evropian në Kosovë. Para kësaj, Misioni i BE-së për Sundimin
e Ligjit, EULEX, shërbeu si ndërmjetësi i shkëmbimit të informacionit midis
institucioneve të Kosovës dhe vendeve që nuk e njohin.44 E njëjta gjë vlente edhe
për Serbinë. Sidoqoftë, siç do të diskutohet në pjesën tjetër, Departamenti i MD
për bashkëpunim juridik ndërkombëtar së fundmi ka punuar për të vendosur
kontakte të drejtpërdrejta me homologët e tyre në disa prej këtyre vendeve
që nuk e njohin Kosovën, që ka rezultuar në suksese të mëdha.
Përveç organizatave ndërkombëtare, rol të rëndësishëm në kornizën strategjike
në Kosovë luajnë projektet ndërkombëtare, të implementuara nga organizata
apo agjenci ndërkombëtare që ofrojnë asistencë teknike, si GIZ dhe USAID.
Një prej tyre që është akoma duke kontribuar në punën e institucioneve është
projekti IPA për Luftimin e Krimit në Ballkanin Perëndimor.45 Qëllimi i projektit
është që të “ngritë efektivitetin dhe bashkëpunimin midis institucioneve rajonale
dhe kombëtare në luftën kundër krimeve serioze dhe krimit të organizuar”.46 Për
ta bërë këtë, projekti mbështeti vendet duke siguruar kapacitetet e nevojshme
njerëzore për të këshilluar prokurorët dhe departamentin e policisë për një
shkëmbim të praktikave më të mira të BE-së dhe, për më tepër, ndihmoi në
rritjen e komunikimit midis vendeve në rajon dhe krijimin e marrëveshjeve
të reja të bashkëpunimit. Roli i projektit u theksua nga palët e interesuara si

37 Intervista me zyrtarët e Departamentit
38 Kushtetuta, Neni 108 dhe 110
39 Id.

43 Shpend Kursani, Qendra Kosovarë për Studime të Sigurisë, “Bashkëpunimi policor ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”, 2015, f.4-5

40 Intervistë me zyrtarët e Departamentit

44 Ibid. p.6

41 Këshilli Prokurorial i Kosovës, Raporti i vitit 2017, f.57

45 Shiqo uebfaqen e projektit, e qasshme në: https://cscwb.info

42 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Raporti i vitit 2017, f.30

46 Id.
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efektive dhe ndihmëse për përmirësimin e përgjithshëm të bashkëpunimit
juridik ndërkombëtar në Kosovë.47

6. Arritjet dypalëshe dhe vështirësitë shumëpalëshe
të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në Kosovë

Shoqëria civile ka ndikim të theksuar në shoqërinë kosovare, veçanërisht brenda
sektorit të sundimit të ligjit. Që nga përfundimi i luftës në 1999, një numër
i madh i organizatave të shoqërisë civile kanë trajtuar çështje të drejtësisë
tranzicionale dhe kanë avokuar që të respektohen të drejtat e viktimave të
konfliktit. OSHC-të në Kosovë janë, gjithashtu, pjesë e grupeve rajonale, si
iniciativat rinore për të drejtat e njeriut dhe rrjetin Ballkanik hetimor, dhe qendrat
për të drejtën humanitare. Në këtë mënyrë, hedhja e dritës mbi abuzimet e të
drejtave të njeriut dhe sjellja e kryerësve të krimeve të luftës para drejtësisë
është një temë mbizotëruese, që ende mban vëmendjen e komunitetit të
OShC-ve. Organizatat kanë bindur që secili vend të respektojë detyrat e tyre
dhe të ndjekë kriminelët në shtëpi. Propozimet e fundit për të ndryshuar ligjin
e procedurës penale - që prekin drejpërsëdrejti bashkëpunimin ndërkombëtar
në çështjet penale - ngjallën polemika brenda OSHC-ve në Kosovë. Propozimi
i njërit prej subjektve politike në Kosovë është të ndryshojë ligjin e procedurës
penale për të përfshirë mundësinë e “gjykimeve në mungesë”.48 Organizatat
rajonale mendojnë se gjykimet në mungesë do të jenë në dëm të përpjekjeve
të drejtësisë tranzicionale, dhe argumentojnë se gjykimet e tilla nuk janë në
përputhje me normat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.49 Si pasojë,
propozimi është ende duke u diskutuar në Komisionin Parlamentar. Një aspekt
tjetër i rëndësishëm është se, për shkak të faktit se ky ndryshim u paraqit për
të adresuar pandëshkueshmërinë e autorëve të supozuar të luftës - shumica e
të cilëve tani janë duke jetuar në Serbi -, efektet e një ligji të tillë janë të vështira
për t’u zbatuar në praktikë, sepse Kosova dhe Serbia nuk kanë bashkëpunim
të drejtpërdrejtë zyrtar për çështje penale. Roli i OShC-ve ndihet në kornizën
institucionale dhe strategjike, për shkak të avokimit të tyrë për për ndryshime
në ligje dhe në praktikat e institucioneve, duke i mbajtur ata përgjegjës kur
gabojnë dhe duke kërkuar një shkallë më të lartë të efikasitetit.

Marrëveshjet dypalëshe dhe shumëpalëshe të Kosovës për bashkëpunim
gjyqësor janë pasqyruese të përpjekjeve të vendit për të konsoliduar plotësisht
shtetësisë dhe për të fituar anëtarësimin në organizatat ndërkombëtare.
Kosova ka arritur që të krijojë një kornizë të bashkëpunimit ndërshtetëror, duke
nënshkruar nëntë marrëveshje dypalëshe me shtete të ndryshme. Sidoqoftë,
siç do të shpjegohet më poshtë, nuk i përket ende ndonjë marrëveshjeje
shumëpalëshe.
Marrëveshjet dypalëshe që ka Kosova mund të grupohen në tre lloje: ekstradim,
ndihmë juridike në çështje penale dhe transferim të personave të dënuar.
Për nga aspekti gjeografik, marrëveshjet në fuqi janë me vendet fqinje - me
përjashtim të Serbisë - dhe vendeve të tjera që kanë një diasporë të madhe
kosovare, si Gjermania dhe Zvicra.50 Për më tepër, në përgjithësi, Kosova ka
marrëveshje me vendet që kanë qenë mbështetëse të shtetësisë së saj në
rrafshin ndërkombëtar. Në rastet kur Departamenti për Bashkëpunim Juridik
Ndërkombëtar është përballur me mungesën e një marrëveshje dypalëshe puna e departamentit është bazuar në parimin e reciprocitetit.51
Ndër marrëveshjet dypalëshe më të suksesshme janë ato me Gjermaninë
dhe Kroacinë, të cilat udhëheqin përsa i përket bashkëpunimit juridik që ka
Kosova me vendet e tjera. Për shembull, viti 2018 ka numrin më të madh të
ekstradimeve me tetëdhjetë e tetë, nga të cilat tridhjetë e tre ishin me Gjermaninë.52
Marrëveshja me Republikën Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin gjyqësor
në çështjet penale u nënshkrua në korrik 2015 dhe parashikoi ekstradimet
si një nga alternativat kryesore të bashkëpunimit. Në mënyrë të ngjashme,
Kroacia (ajo ka nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim në vitin 2012)
është një nga vendet që bashkëpunon më shumë me Kosovën. Për ironi, një
nga arritjet kryesore në fushën e bashkëpunimit juridik për Kosovën është
arrestimi i një prej arratisurve më të mëdhenj kriminelë në Sllovaki, Baki Sadiki.
Megjithëse përfaqësuesit sllovakë argumentonin se nuk ka asgjë që të ndalojë
ekstradimin e Baki Sadikut, një qytetar kosovar, i cili ishte dënuar në mungesë
për prodhimin e drogës në Sllovaki, fakti që Sllovakia kundërshtonte me zell
pavarësinë e Kosovës mund të kishte komplikuar ekstradimin e tij nga ana

47 Intervista me zyrtarët e Departamentit
48 Die Morina, Balkan Insight, ‘Kosovo Mulls Allowing War Crime Trials in Absentia’, korrik 26 2018, e qasshme në: https://
balkaninsight.com/2018/07/26/kosovo-planning-amendments-for-trying-war-suspects-in-absentia-07-25-2018/

50 Në këtë kohë, Kosova ka marrëveshje dy palëshe me nëntë shtete: Turqia, Maqedonia, Belgjika, Zvicra, Kroacia, Shqipëria,
Hungaria, Italia dhe Gjermania. Të qasshme në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë: https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=1,16

49 Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, Deklaratë për Shtyp, Propozimi për zbatimin e gjykimeve në mungesë kërkon
debat profesional e jo politik, 12 tetor 2018, e qasshme në: http://www.hlc-kosovo.org/sq/propozimi-per-zbatimin-e-gjykimevene-mungese-kerkon-debat-profesional-e-jo-politik/

51 Parimi i reciprocitetit është paraparë në Ligj
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52 Ministria e Drejtësisë, Departamenti për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar, Statistikat e viteve 2016-2018
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e Kosovës.53 Sidoqoftë, Gjykata Themelore në Gjilan vendosi që Baki Sadiki
mund të ekstradohej në Sllovaki dhe vendimi gjithashtu u miratua nga Ministri
i atëhershëm i Drejtësisë në Kosovë.54

dyfishtë. Fatkeqësisht, raportet vjetore të Departamentit nuk janë aq specifike
dhe nuk ka raporte që identifikojnë modelet, e lëre më rrethanat që ndikojnë në
bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar në Kosovë. Më poshtë do të analizojmë
praktikën bazuar në kategoritë e lartpërmendura.

Fakti se Kosova vazhdon të mos jetë anëtare në organizata ndërkombëtare, me
theks të veçantë në Këshillin e Evropës, është në dëm të bashkëpunimit juridik.
Këshilli i Evropës ka një numër të konventave që përcaktojnë bashkëpunimin
ndërkombëtar në çështjet penale midis anëtarëve të tij, dhe që janë azhurnuar
siç duhet me protokolle shtesë dhe konventa të reja që trajtojnë forma të reja
të çështjeve penale si krimet në internet. Sidoqoftë, për shkak të mungesës së
anëtarësimit, Kosova nuk mund të bëhet palë e këtyre instrumenteve dhe do
të ishte e kotë të përfshiheshin ato në mënyrë të njëanshme në ligjin shtetëror
sepse nuk do të kishte ndikim në bashkëpunim. Departamenti për Bashkëpunim
Jurdik Ndërkombëtar vlerëson domosdoshmërinë e marrëveshjeve dypalëshe
bazuar në shpeshtësinë e çështjeve që ajo ka me vende të ndryshme. Në këtë
kohë, Departamenti po diskuton përfundimin e marrëveshjeve të tjera dypalëshe.
55
Gjithashtu, shumë marrëveshje do të duhet të ndryshohen për të pasqyruar
format e reja të krimeve dhe të përfshijnë forma shtesë të bashkëpunimit.

7. Bashkëpunimi Juridik Ndërkombëtar: Një
perspektivë numerike
Departamenti në Ministrinë e Drejtësisë regjistron dhe kategorizon të dhënat
vjetore për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në Kosovë. Të dhënat së pari
ndahen në dy tabela bazuar në kërkesat që pranon Kosova dhe kërkesat që
institucionet dërgojnë.56 Vendet bashkëpunuese janë të renditura në mënyrë
alfabetike dhe llojet e bashkëpunimit kategorizohen në grupe që janë gjithashtu
të përshkruara në ligj si: ndihma gjyqësore, ekstradimi, urdhrërarrestet
ndërkombëtare, shërbimi i shkresave dhe procesverbali i transferimit të
dokumenteve gjyqësore të procedurave penale dhe personave të dënuar.
Më pas, kërkesa nënkategorizohet bazuar në llojin e sjelljes kriminale në të
cilën është mbështetur kërkesa. Këtu, nënkategoritë janë të ndryshme dhe
pasqyrojnë format e sjelljeve penale të përcaktuara në kodin penal të Kosovës
- pasi që ligji për bashkëpunimin juridik parasheh parimin e kriminalitetit të
53 The Slovak Spectator, “Kosovo will extradite Baki Sadiki to Slovakia”, 3 dhjetor 2012, e qasshme në: https://spectator.sme.
sk/c/20045442/kosovo-will-extradite-baki-sadiki-to-slovakia.html
54 Id.

Bashkëpunimi juridik në çështje penale arriti kulmin e tij në vitin 2016, kur
institucionet e Kosovës regjistruan 5964 kërkesa dhe përgjigje. Kërkesa në bazë
të çështjeve të reja arriti në 2162, ndërsa kërkesat e reja bazuar në çështjet që
ishin në proces arritën në 1736. Numrat në bashkëpunim gjyqësor ranë në 5196
në 2017, nga të cilat kërkesa në bazë të çështjeve të reja ishin 1319 dhe kërkesa
të reja për çështje tashmë në proces 1306. Totali i kërkesës së përgjigjeve nga
Kosova ishte 2571. Në vitin 2018, bashkëpunimi juridik përfshiu 5955 kërkesa
e përgjigje. Ngjashëm me një vit më parë, janë bërë 1361 kërkesa për çështje
të reja, ndërsa 1734 për çështjet tashmë në proces. Përqindjet e kërkesave
dhe përgjigjeve janë afërsisht të barabarta me njëra-tjetrën, pak më të larta
për kërkesat që merr Kosova, duke dëshmuar një rekord kryesisht pozitiv të
institucioneve kosovare. Ministria ka sqaruar se vonesat nga institucionet
kosovare vijnë kryesisht nga dega kryesore e Prokurorisë dhe Gjykatave në
kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë.57
Shërbimi i shkrimeve dhe regjistrave të dokumenteve gjyqësore janë format më
të shpeshta të bashkëpunimit që regjistrohen sepse ato gjithashtu shërbejnë
si parakusht i veprimeve të tjera. Edhe pse në përgjithësi nuk ka ndonjë
model ose tregues për të shpjeguar efikasitetin e përgjithshëm në lidhje me
kërkesat dhe përgjigjet, një model i qartë mund të dallohet në disa fusha, siç
është ekstradimi.
Numri i ekstradimeve nga dhe në Kosovë ishte 39 në 2016, 44 në 2017 dhe ai
shkoi në një rekord të lartë prej 82 deri në mes të dhjetorit 2018, një numër
që shkoi më lart (por që do të përfshihet në raportin e Departamentit për
2019) dhe u vlerësua si një sukses i madh në drejtim të bashkëpunimit. Është
interesante se ekstradimet për dhe nga Kosova, janë pothuajse të barabarta
më shtetet të cilat ndodhin. Maqedonia, Shqipëria, Zvicra, Gjermania dhe
Franca janë vendet me të cilat Kosova ka më shumë ekstradime. Gjermania
konsiderohet partneri kryesor në proceset e ekstradimit, ku nga 82 ekstradimet
në 2018, 44 ishin me Gjermaninë.
Në mënyrë të ngjashme transferimi i personave të dënuar ka kaluar nga 2 në
2017 në 5 në 2018. Kërkesa për transferim bëhet gjithashtu kryesisht nga dhe
në Shqipëri dhe Zvicër. Transferimi i procedurave ishte po ashtu i pabarabartë,

55 Shënimi më lartë 52
56 Shënimi më lartë 52
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57 Shënimi më lartë 52
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me frekuencë më të lartë në vitin 2016 që zbriti në vitin 2017. Së fundi, frekuenca
e urdhër-arresteve ndërkombëtare është duke u rritur vazhdimisht brenda
periudhës që po analizojmë.

——Në mënyrë që të kemi një njohuri më të mira gjuhësore dhe pasi që sektori
i drejtësië nuk ka mjaftueshëm përkthyes në dispozicion, akademia e
drejtësisë duhet të organizojë kurse gjuhësore dhe duhet të rritet numri
i përkthyesve;
——Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar duhet të adresohet veçanërisht në
Raportet vjetore të Këshillit Gjyqësor dhe të Këshillit Prokurorial;
——Ministria duhet të vazhdojë përpjekjet e saj për të pasur më shumë marrëveshje
dypalëshe me shtete të tjera dhe, kur kjo është e pamundur të shkëmbejnë
praktika me ta. Për më tepër, duhet të vazhdojë të shfrytëzojë projekteve
ndërkombëtare për të ngritur kapacitetet e brendshme të institucioneve;
——Është e rëndësishme që të dhënat e mbledhura nga Ministria gjithashtu të
jenë të organizuara siç duhet. Ekzistojnë modele specifike në bashkëpunimin
juridik ndërkombëtar që mund të identifikohen duke përdorur sasinë e
madhe të të dhënave që posedon Ministria. Ato duhet të shfrytëzohen për
të adresuar të metat në politikat aktuale.

Sa i përket shpeshtësisë së llojeve të krimeve që i nënshtrohen bashkëpunimit
ndërkombëtar, ekziston një model i disa llojeve që janë më të përhapura.
Mashtrimi, falsifikimi dhe pirateria e produkteve, veprat penale të trafikut, së
bashku me rastet e vjedhjeve dhe vrasjeve janë ndër llojet më të shpeshta
të krimeve që mund të gjenden. Pas kësaj, krimi i organizuar, narkotikët dhe
vendkalimi kufitar i paautorizuar. Më pak e shpeshtë, por ende me rëndësi
për raportin është bashkëpunimi në krimet kibernetike dhe krimet e luftës.

8. Përmbledhje dhe rekomandime
Duke pasur parasysh rrethanat në të cilat operon, bashkëpunimi juridik
ndërkombëtar në Kosovë është mjaft i suksesshëm. Përderisa ka mangësi
që rrjedhin nga pamundësia për të iu qasur organizatave ndërkombëtare,
përgjegjësia për ta trajtuar këtë problemtike nuk bie mbi institucionet e përfshira
në bashkëpunim juridik. Megjithatë, ka pengesa të tjera që mund dhe do të
duhet të adresohen në mënyrë që të rritet efikasiteti brenda kornizës aktuale
ligjore dhe institucionale.
Korniza ligjore respekton normat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe
parashikon garanci të tjera që sigurojnë procedura të duhura. Ndonjëherë,
megjithatë, ligji përcakton garanci të panevojshme që në të vërtetë mund
të vonojnë bashkëpunimin paarsyeshëm, siç është rasti në ekstradim: edhe
pse ligji thotë që vendimi i Ministrit të Drejtësisë është përfundimtar, ai
prapë mund të apelohet në një gjykatë administrative. Mospërputhjet janë
gjithashtu të pranishme brenda kornizës institucionale. Ndërsa Departamenti
për bashkëpunim juridik tejkalon ngarkesat e shumta me të cilat përballet
në bashkëpunimin me vendet që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës, dhe
kapacitetet njerëzore të departamentit do të forcohen në të ardhmen e afërt,
aktorët kryesorë institucional dhe sistemi i prokurorisë dhe gjykatës kërkojnë
përmirësime. Prandaj, propozohen rekomandimet e mëposhtme:
——Gjykatësit dhe prokurorët duhet të jenë më të informuar në lidhje me
marrëveshjet e reja bilaterale në këtë fushë, por edhe për risitë që lidhen
me krimet dhe format e reja të bashkëpunimit në përgjithësi. Ministria e
Drejtësisë duhet të përgatisë doracakë për gjyqtarët dhe prokurorët;
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1. Hyrje

MALI I ZI

Pashmangshmëria e bashkëpunimit gjyqësor në nivelin rajonal për çështjet
penale, mund të përcaktohet si tipike për Malin e Zi. Si një vend me territor
të vogël dhe me popullsi të ulët, Mali i Zi përballet me faktin se çdo formë e
krimit, madje edhe ato më pak serioze, i përhapin supozimet dhe efektet e
veta përtej kufijve të shtetit. Lidhjet historike me vendet e rajonit theksojnë
në një masë edhe më të madhe aspektin rajonal të krimit që buron në Mal të
Zi, ose që lidhet me Malin e Zi. Nga ana tjetër, si një vend me karakter turistik,
Mali i Zi pret çdo vit një numër të madh të shtetasve të huaj që vijnë nga rajoni,
nga Evropa dhe më gjerë. Kjo gjendje e presupozon bashkëpunimin gjyqësor
rajonal si një kusht pa të cilin nuk mund të luftohet kundër krimit të organizuar.
Natyrisht, shkalla më e madhe e bashkëpunimit lidhet vendeve kufitare, dhe
vetëm vitet e fundit ka pasur një përqindje në rritje të bashkëpunimit gjyqësor
me vendet anëtare të BE-së.
Procesi i pranimit të Malit të Zi në BE, duke pasur rajonin në fokusin e tij, siguron
ndikim shtesë në përmirësimin e kushteve dhe kapaciteteve të institucioneve
malazeze në fushën e luftës kundër krimit të organizuar përmes bashkëpunimit
gjyqësor dhe policor. Në këtë kuptim, ka pasur përparim të dukshëm në
aspektin e legjislacionit përmes nënshkrimit të marrëveshjeve dypalëshe,
por edhe përmes vendosjes së standardeve bashkëkohore të bashkëpunimit
gjyqësor dhe përqindjes së lartë të letërporosive të zbatuara nga autoritetet
gjyqësore malazeze. Ekziston gjithashtu një nevojë e qartë për përmirësim të
mëtejshëm të kapaciteteve dhe për një zhvendosje graduale nga ndihma juridike
tradicionale ndërkombëtare në sistemin e bashkëpunimit gjyqësor, në raport
me vendet anëtare të BE-së, por kryesisht me vendet e Ballkanit Perëndimor.
Vetë analiza përqendrohet në paraqitjen, sa më saktë të jetë e mundur, të
gjendjes aktuale në këtë fushë, dhe nxjerrjen e rekomandimeve të cilat do
të jenë baza për përcaktimin e prioriteteve për përmirësimin e mëtutjeshëm
të bashkëpunimit rajonal, në radhë të parë, i ndjekur nga bashkëpunimi me
shtetet anëtare të BE-së. Në këtë drejtim, analiza nuk synon të adresojë të
gjitha sfidat e bashkëpunimit gjyqësor aktual rajonal; përkundrazi, do të
përpiqet të përcaktojë drejtimet e përmirësimit të mëtutjeshëm, me anë të të
cilave autoritetet gjyqësore të rajonit do të ngrenë bashkëpunimin e tyre më
të efektshëm dhe më efektiv në luftën kundër krimit të organizuar.
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2. Metodologjia e përdorur për analizë

Vepra Penale, Ligji për Sekuestrimin dhe Konfiskimin e të Ardhurave të Krimit,
Ligji për Çështjet e Brendshme dhe Ligji për Gjykatat, Ligji për Shërbimin e
Prokurorisë së Shtetit dhe Ligji për Shërbimin e Prokurorisë Speciale.
Ligji për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale1 përcakton
kushtet dhe procedurat për ofrimin e ndihmës juridike ndërkombëtare
në çështjet penale. Ligji përcakton rregullat dhe procedurat për trajtimin
e kërkesave malazeze dhe dërgimin e letërporosive për ndihmë juridike
ndërkombëtare që i dorëzohen një vendi të huaj nga Mali i Zi, në varësi të
ekzistencës së marrëveshjes ndërkombëtare. Ligji ka natyrë të përgjithshme
dhe ka të bëjë me ekstradimin, transferimin e procedurave penale (caktimin
dhe ndërmarrjen e ndjekjes penale), njohjen dhe ekzekutimin e gjykimeve
penale dhe vendimeve të tjera gjyqësore, si dhe forma të tjera të ndihmës
juridike ndërkombëtare. Ligji kufizon përdorimin e “të dhënave personale”
për qëllime të procedurave të kërkimit të informacionit, me anë të të cilave,
përveç të tjerash, janë përmbushur standardet që janë të nevojshme për
bashkëpunimin me EUROJUST. Ekipet e përbashkëta të hetimit dhe sigurimi
i të dhënave bankare u siguruan si një formë e posaçme e ndihmës juridike
ndërkombëtare, e cila është në përputhje me dispozitat e Protokollit të Dytë
Shtesë të Konventës Evropiane për Ndihmë Juridike të Ndërsjellë në Çështjet
Penale. Dorëzimi i kontrolluar dhe hetimet e fshehta nuk janë paraparë në
mënyrë të veçantë nga Ligji për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet
Penale si një formë e posaçme e ndihmës juridike ndërkombëtare, pasi ato, siç
është paraparë nga Kodi i Procedurës Penale (KPP) 2, u përkasin masave të
përgjimit të fshehtë me titull “gjurmimi i transportit dhe dorëzimi i lëndës së
veprës penale” dhe “punësimi i agjentëve dhe bashkëpunëtorëve të fshehtë”.
Gjithashtu, dispozitat kalimtare dhe mbyllëse të Ligjit i referohen zbatimit
të Kodit të Procedurës Penale, i cili ka efekt indirekt në procesin e ofrimit të
ndihmës së ndërsjellë juridike.
Plotësim/ndryshimet në KPP nga viti 2015, vendosën dispozitat që pritej të
kontribuonin në një bashkëpunim gjyqësor ndërkombëtar më efikas dhe
më efektiv. Duke marrë parasysh të dhënat për numrin e të arratisurve, dhe
për të rritur mundësinë e sigurimit të pranisë së personave që në mënyra të
caktuara u shmangen gjykimeve dhe vuajtjes së dënimeve me burg, plotësim/
ndryshimi i nenit 157 ka bërë të mundur që të urdhërohet një masë e caktuar
e përgjimit të fshehtë kundër një personi që është subjekt i një urdhër arresti
ndërkombëtar, ose kundër një personi të tretë për të cilin ekzistojnë arsye për
dyshimin se ai/ajo është në kontakt të drejtpërdrejtë me të parin (paragrafi 7).
Neni i ri 257b, ka paraparë që në rast të ekzistimit të bazave të dyshimit që

Analiza e paraqitur këtu bazohet në studimin e legjislacionit ekzistues të Malit
të Zi, intervistat me nëpunësit civilë përgjegjës për detyrat e ndihmës juridike
ndërkombëtare në autoritetet përkatëse - Drejtorinë për Bashkëpunim Gjyqësor
Ndërkombëtar dhe Projekte, Ministrinë e Drejtësisë, Zyrën e Prokurorisë Supreme
të Shtetit, Prokurorinë Speciale të Shtetit, Gjykatën e Lartë. Janë konsideruar
edhe dokumentet të tjera relevante strategjike, Raporti më i fundit i Progresit
i Komisionit Evropian për Malin e Zi, si dhe gjetjet/përvojat e ekspertëve dhe
OJQ-ve. Përfundimisht, analiza e të dhënave statistikore për ndihmën juridike
ndërkombëtare/bashkëpunimin gjyqësor është përgatitur për periudhën 20162018, siç është regjistruar përmes sistemit të Ministrisë së Drejtësisë së Malit
të Zi për menaxhimin e lëndëve të bashkëpunimit gjyqësor - LURIS.

3. Korniza normative

3.1. Korniza ligjore nacionale
Ndihma juridike ndërkombëtare në çështjet penale sigurohet në bazë të
marrëveshjeve shumëpalëshe dhe dypalëshe, dhe në mungesë të marrëveshjeve
ndërkombëtare, ose nëse çështje të caktuara nuk rregullohen me marrëveshje,
do të zbatohet legjislacioni nacional. Legjislacioni më i rëndësishëm në lidhje
me bashkëpunimin gjyqësor në çështjet penale përbëhet nga këto ligje: Ligji
për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale, Kodi i Procedurës
Penale, Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit,
Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve, Ligji për Përgjegjësinë e Subjekteve Juridike
për Vepra Penale, Ligji për Sekuestrimin dhe Konfiskimin e të Ardhurave nga
Krimi, Ligji për Gjykatat, Ligji për Shërbimin e Prokurorisë së Shtetit dhe Ligji
për Shërbimin e Prokurorisë Speciale.
Gjatë pesë vitet të fundit, procesi i negociatave me BE-në (planet e veprimit për
kapitujt 23 dhe 24), reformat e gjyqësorit dhe përpjekjet kundër korrupsionit,
kanë rezultuar në miratimin dhe plotësim/ndryshimin e shumicës së ligjeve që
lidhen me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe me ndihmën
juridike ndërkombëtare. Ligjet më të rëndësishme që janë miratuar ose plotësuar/
ndryshuar janë këto: Ligji për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet
Penale, Kodi i Procedurës Penale, Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave
dhe Financimit të Terrorizmit, Ligji për Përgjegjësinë e Personave Juridikë për
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1 Ligji për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale, “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 4/2008 dhe 36/2013.
2 Kodi i Procedurës Penale,“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 57/2009, 49/2010, 47/2014 – Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Malit të
Zi, 2/2015 - Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Malit të Zi, 35/2015 (nenet 88-91 nuk janë në tekstin e konsoliduar), 58/2015 – ligjet e
tjera dhe 28/2018 - Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Malit të Zi.
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një person i caktuar ka kryer, kryen ose po përgatitet të kryejë vepra penale
të cilat ndiqen penalisht ex officio, me propozimin e një prokurori të shtetit,
gjyqtari për procedurat paraprake mund të nxjerrë një vendim detyrues që një
bankë të dorëzojë, brenda një afati të caktuar, të dhënat për llogaritë bankare
dhe transaksionet e një personi të tillë, me qëllim të zbulimit të kryesit dhe
mbledhjen e provave, ose me qëllim të gjetjes, identifikimit dhe kërkimit të
një personi në kërkim, ose një personi që është subjekt i një urdhër arresti
ndërkombëtar (paragrafi 1).
Mali i Zi miratoi Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit
të Terrorizmit3, dispozitat e të cilit rregullojnë procedurën për dorëzimin e të
dhënave personale tek autoritetet kompetente për luftën kundër pastrimit të
parave dhe terrorizmit në një vend të huaj. Gjithashtu, Ligji lejon komunikim
të drejtpërdrejtë mes organeve kompetente administrative që mund të
kërkojnë informacion, të dhëna dhe dokumente të nevojshme për zbulimin
dhe parandalimin e pastrimit të parave ose financimit të terrorizmit. Gjithashtu,
një organ administrativ kompetent, me iniciativën e vet, mund t’i dorëzojë të
dhënat, dokumentacionin dhe informacionin mbi blerësit ose transaksionet
për të cilat ekzistojnë baza të arsyeshme për dyshimin e pastrimit të parave
ose financimit të terrorizmit, të cilat janë mbledhur ose mbajtur në përputhje
me këtë ligj, tek autoritetet kompetente të një vendi të huaj të autorizuara për
parandalimin dhe zbulimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit,
nën kushtet e reciprocitetit.
Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve4 rregullon procedurën e dorëzimit të
një kërkese në vendin e huaj për pritjen e një personi të mbrojtur, si dhe
procedurën pas kërkesës së një vendi të huaj për pritjen e një personi të
mbrojtur dhe zbatimin e masave mbrojtëse. Bashkëpunimi ndërkombëtar,
në kuptimin e Ligjit për Sekuestrimin dhe Konfiskimin e të Ardhurave të
Krimit5 përfshin gjurmimin e të ardhurave nga krimi, vendosjen e masave të
përkohshme për ruajtjen e aseteve, sekuestrimin/konfiskimin e aseteve të
luajtshme, sekuestrimin/konfiskimin e të ardhurave të krimit, dhe administrimin
e aseteve të sekuestruara/konfiskuara. Bashkëpunimi ndërkombëtar që synon
sekuestrimin/konfiskimin dhe administrimin e të ardhurave të sekuestruara/
konfiskuara të krimit, ushtrohet në përputhje me traktatin ndërkombëtar.
Në rast se nuk ka një traktat ndërkombëtar, ose nëse çështje të caktuara
nuk rregullohen me një traktat ndërkombëtar, bashkëpunimi ndërkombëtar
ushtrohet në përputhje me këtë ligj, me kusht që të ketë reciprocitet ose
mund të pritet që një vend i huaj ta ekzekutojë një letërporosi për ndihmë

juridike ndërkombëtare nga një autoritet gjyqësor nacional. Dispozitat e ligjit
që rregullojnë ndihmën juridike ndërkombëtare në çështjet penale zbatohen
në përputhje me rrethanat për çështjet e bashkëpunimit ndërkombëtar që
nuk rregullohen me këtë ligj.
Ligji për Sekuestrimin dhe Konfiskimin e të Ardhurave të Krimit ka paraparë
edhe mundësinë e ndarjes së të ardhurave të konfiskuara të krimit me vendet
e tjera, çka mund të rregullohet me një traktat ndërkombëtar.
Kompetenca për të vepruar sipas kërkesave në përputhje me Vendimin e Këshillit
2007/845/JNA të datës 6 dhjetor 2007, i ishte caktuar njësisë organizative të
Policisë përgjegjëse për hetimet financiare.
Ligji për Gjykatat6 vendos kompetencën e re të gjykatave themelore për të
vepruar në rastet e ndihmës juridike ndërkombëtare në çështjet penale me
anë të letërporosive që kërkojnë dërgimin e masave. Gjykatat e larta kanë
mbetur për procedurat e ofrimit të çdo ndihme tjetër juridike ndërkombëtare
në çështjet penale.
Ligji për Shërbimin e Prokurorisë së Shtetit7 rregullon veprimet e shërbimit
të Prokurorisë së Shtetit në përputhje me Kushtetutën, ligjet dhe marrëveshjet
e ratifikuara ndërkombëtare, dhe gjithashtu ka paraparë mundësinë e
bashkëpunimit të drejtpërdrejtë me prokurorët e huaj në kuadër të marrëveshjeve
ndërkombëtare dhe dokumenteve të tjera ndërkombëtare. Në përputhje me
Ligjin për Shërbimin e Prokurorisë Speciale8, Zyra e Prokurorisë Speciale
ka një departament për bashkëpunim ndërkombëtar. Departamenti kryen
detyrat e bashkëpunimit me autoritetet kompetente dhe organet e shteteve të
tjera dhe organizatat ndërkombëtare, emëron anëtarët në ekipin e përbashkët
të hetimit i cili është krijuar në bazë të traktatit ndërkombëtar me qëllim të
ndjekjes penale për veprat penale në kompetencë të Shërbimit të Prokurorisë
Speciale të Shtetit.
Sipas rregulloreve ekzistuese organizative në fushën e gjyqësorit, të gjitha
autoritetet gjyqësore para të cilave zhvillohet procedura penale, mund të
kërkojnë sigurimin e ndihmës juridike me anë të letërporosive.
Nga pikëpamja horizontale e kornizës ligjore ekzistuese për ndihmë të
ndërsjellë juridike në çështjet penale, mund të konkludohet se Mali i Zi, si një
vend që është në procesin e anëtarësimit gradual në Bashkimin Evropian, i ka
të gjitha kushtet e nevojshme ligjore për veprime efikase dhe të vazhdueshme
të bashkëpunimit gjyqësor në çështjet penale.
Korniza ligjore ndërkombëtare
Mali i Zi është palë në një numër konventash shumëpalëshe në fushën e
ndihmës juridike ndërkombëtare në çështjet penale. Më të rëndësishmet mes

3 Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi” nr. 033/14 datë 4 gusht
2014, 044/18 datë 6 korrik 2018
4 Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve, “GZ e MZ”, nr. 65/2004 dhe “GZ e MZ” nr. 31/2014.
5 Ligji për Sekuestrimin dhe Konfiskimin e të Ardhurave të Krimit, “GZ e MZ” nr. 58/2015 datë 9 tetor 2015, hyri në fuqi më 9
nëntor 2015.
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6 Ligji për Gjykatat, “GZ e MZ” nr. 11/2015 datë 12 mars 2015, hyri në fuqi më 20 mars 2015.
7 Ligji për Shërbimin e Prokurorisë së Shtetit, “GZ e MZ” nr. 11/2015, 42/2015, 80/2017 dhe 10/2018.
8 Ligji për Shërbimin e Prokurorisë Speciale, “GZ e MZ” nr. 10/2015 dhe 53/2016.
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këtyre janë konventat e mëposhtme të Këshillit të Evropës: Konventa Evropiane
për Ndihmën e Ndërsjellë Juridike në Çështjet Penale dhe dy protokollet e saj
shtesë, Konventa Evropiane për Ekstradimin dhe dy protokollet e saj shtesë,
Konventa Evropiane për Transferimin e Personave të dënuar dhe protokolli
shtesë i saj, Konventa Evropiane për Transferimin e Procedurave në Çështjet
Penale. Me qëllim të rregullimit më të mirë dhe më të saktë, thjeshtimit, si
dhe përshpejtimit të procesit të ofrimit të ndihmës juridike ndërkombëtare
në çështjet penale, Mali i Zi nënshkroi një seri marrëveshjesh dypalëshe me
vendet e rajonit, me të cilat ka bashkëpunim më të shpeshtë gjyqësor ose me
të cilët pret që të ketë një shkallë të shtuar bashkëpunimi, si Serbia, Bosnja
dhe Hercegovina, Kroacia, Italia, Maqedonia.
Me qëllim të krijimit të kushteve dypalëshe për bashkëpunim më të fortë,
detyrues dhe më efikas me vendet e rajonit në fushën e luftës kundër të gjitha
formave të krimit, krimit të organizuar dhe korrupsionit në veçanti, Mali i Zi
ka nënshkruar marrëveshjet me Serbinë, Kroacinë, Maqedoninë dhe Bosnjën
dhe Hercegovinën, të cilat sigurojnë mundësinë e ekstradimit të qytetarëve
të tyre. Tipar i përbashkët i të gjitha këtyre marrëveshjeve është që shtetasit
e tyre mund të ekstradohen vetëm për veprat penale të krimit të organizuar,
korrupsionit dhe pastrimit të parave, me qëllim të kryerjes së procedurës penale
për veprat e dënueshme me burgim prej katër ose më shumë vjet, ose për
vuajtjen e dënimin me burg të paktën dy vjet për veprat e lartpërmendura. E
veçanta e marrëveshjes me Serbinë është sigurimi i mëtejshëm i mundësisë
për ekstradimin e qytetarëve të vet për krimet kundër njerëzimit dhe pronave
të tjera të mbrojtura nga ligji ndërkombëtar, si dhe për krime të tjera të rënda
ose forma të rënda të veprave penale të dënueshme nga burgim jo më pak
se pesë vjet. Marrëveshja dypalëshe shtesë ndërmjet Malit të Zi dhe Italisë
për çështjen e Konventës Evropiane të Ekstradimit ka paraparë që qytetarët
mund të ekstradohen me qëllim të kryerjes së procedurës penale për një
vepër penale e cila, sipas rregullave të të dyja shteteve, dënohet me burgim
që zgjat pesë ose më shumë vjet.

Ministria e Drejtësisë e Malit të Zi aktualisht është duke negociuar me ministritë
e drejtësisë në Shqipëri dhe Kosovë, duke u përpjekur të përcaktojë dispozitat
dhe nënshkrimin e mëvonshëm të marrëveshjeve dypalëshe përkatëse, duke
ndjekur modelet e atyre të nënshkruara tashmë me vendet e tjera të rajonit.
Projektligji për rregullimin e bashkëpunimit gjyqësor në çështjet penale mes
organeve kompetente gjyqësore të Malit të Zi dhe atyre të vendeve anëtare
të BE-së, ka hyrë në procedurën parlamentare. Në përputhje me dokumentet
strategjike dhe, sipas fazës së procedurës së miratimit të projektligjit, pritet që
ai të miratohet në seancën plenare që do të mbahet deri në fund të 2018-ës.
Pas miratimit, Ligji do të botohet në Gazetën Zyrtare, për të hyrë vetëm në fuqi
ditën e anëtarësimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian. Mund të pritet që
Ligji të pësojë disa ndryshime për shkak të nevojës për përafrim me direktivat
e reja të BE-së që do të vijnë, por duhet të theksohet rëndësia e një ligji të tillë,
i cili tashmë ka transpozuar 16 instrumente të BE-së në fusha e bashkëpunimit
gjyqësor në sistemin nacional. Rëndësia është reflektuar edhe në perspektivën
që ky ligj të kthehet në bazën për përmirësimin e akteve të tjera të legjislacionit.
Përgjatë këtyre linjave, Ministria e Drejtësisë ka planifikuar ta miratojë Ligjin
për plotësim/ndryshimin e Ligjit për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në
Çështjet Penale në tremujorin e katërt të vitit 2019.

3.2. Reforma legjislative në vazhdim
Përveç reformës legjislative tashmë të përfunduar në fushën e ofrimit të ndihmës
juridike ndërkombëtare, si përmes miratimit të ligjeve nacionale, ashtu edhe
përmes ratifikimit të marrëveshjeve shumëpalëshe dhe dypalëshe, duke marrë
parasysh nevojat që imponohen me forcimin e bashkëpunimit me vendet e
rajonit, si dhe me vendet anëtare të BE-së, Ministria e Drejtësisë e Malit të Zi
e ka përmirësuar vazhdimisht kornizën legjislative të vendit.
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4. Korniza institucionale

4.1. Ministria e Drejtësisë - kompetencat dhe detyrat në fushën e
bashkëpunimit juridik ndërkombëtar
Si autoritet qendror për fushën e ndihmës juridike ndërkombëtare, Ministria
i shqyrton të gjitha kërkesat ligjore hyrëse. Shqyrtimi bëhet në bazë të
pranueshmërisë formale të ndihmës juridike ndërkombëtare dhe të drejtës
penale ndërkombëtare. Ekzekutimi është i mundur vetëm nëse Ministria mban
letërporosinë origjinale, mbi të cilën vendoset vula zyrtare/vula e Ministrisë
pas shqyrtimit gjyqësor të pranueshmërisë thelbësore.
Në bazë të Protokollit të Dytë Shtesë të Konventës Evropiane për Ndihmën
Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale, kontakti i drejtpërdrejtë mes
autoriteteve gjyqësore është i lejuar dhe i mundur. Gjithashtu, për sa kohë ky
protokoll mbetet në fuqi, kërkesat i dërgohen Ministrisë në formën e njoftimeve.
Kopjet e letërporosive dalëse dorëzohen në Ministri ku bëhet kontrollimi
i nevojshëm. Sidoqoftë, gjykatat dhe prokuroritë jo gjithmonë i dorëzojnë
kopjet e tyre.
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Ministria është gjithashtu përgjegjëse për mbledhjen e informacionit mbi
ndihmën juridike ndërkombëtare për arsye statistikore. BE-ja dërgon kërkesa
periodike për sigurim informatash (Kapitulli 24 i negociatave - Raporte të
rregullta vjetore në fushën e bashkëpunimit gjyqësor në çështjet civile dhe
penale, Këshilli i Evropës, Moneyval - Raporte të rregullta vjetore).
Ministria e Drejtësisë ka krijuar një sistem shërbimi 24-orësh duke emëruar
një person kontakti i cili është i disponueshëm 24/7, si për bashkëpunim
ndërkombëtar ashtu edhe për ndihmë juridike ndërkombëtare.

Gjykata - kompetencat dhe detyrat në fushën e ndihmës juridike ndërkombëtare
Në përputhje me Ligjin për Gjykatat dhe Ligjin për Ndihmën Juridike
Ndërkombëtare në Çështjet Penale, dy gjykata të larta janë kompetente për
të ofruar ndihmë juridike ndërkombëtare, me një përjashtim të vendosur
nga ligji i ri për gjykatat, i cili anuloi kompetencën e tyre ekskluzive në lidhje
me ndihmën juridike ndërkombëtare në çështjet penale ku ka kërkesa për
dorëzimin e masave, e cila tani është caktuar në kompetencën e gjykatave
themelore. Sipas kompetencës funksionale të gjykatave të larta, dy gjyqtarë
të hetimit paraprak të Gjykatës së Lartë në Podgoricë dhe Gjykatës së Lartë
në Bijelo Polje, janë përgjegjës për ofrimin e ndihmës juridike ndërkombëtare.
Ligji për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale rregullon
kompetencën për ofrimin e ndihmës juridike ndërkombëtare që përqendrohet
në gjykata, dhe në praktikë shumica e letërporosive ekzekutohen nga gjykatat.
Vetëm në rastin e transferimit të ndjekjes penale, para konfirmimit të një
aktakuze, prokurori kompetent merr një vendim.
Sa u përket kompetencave për ndihmë juridike ndërkombëtare “në shkallë
të vogël”, në përputhje me nenin 3 paragrafi 2 të Ligjit për Ndihmën Juridike
Ndërkombëtare në Çështjet Penale, pranueshmëria dhe metoda e ekzekutimit
të procedurës që është lënda e letërporosive të një autoriteti gjyqësor të
huaj, vendoset nga gjykata në përputhje me ligjin nacional dhe marrëveshjen
ndërkombëtare. Ekzekutimi i kërkesës mund të transferohet në shërbimin e
ndjekjes penale nëse procedura është nën juridiksionin e prokurorisë.

4.2. Shërbimi i Prokurorisë së Shtetit - kompetencat dhe detyrat në
fushën e ndihmës juridike ndërkombëtare
Sipas rregulloreve ekzistuese organizative në fushën e gjyqësorit, të gjitha
zyrat e Prokurorisë së Shtetit, përpara të cilave janë duke vazhduar procedura
penale, mund të kërkojnë ofrimin e ndihmës juridike me anë të letërporosive.
Nga ana tjetër, në rastet kur letërporositë e dërguara nga autoritetet gjyqësore
të huaja janë subjekt i Ligjit për Ndihmë Juridike Ndërkombëtare në Çështjet
Penale, zyrat e Prokurorisë së Shtetit janë kompetente vetëm në drejtim të
ndërmarrjes së ndjekjes penale.
Nga këndvështrimi i KPP-së, me të cilin në vitin 2009 u vendosën hetimi
prokurorial dhe kompetencat e prokurorit të shtetit në kryerjen e veprimeve
hetimore/provuese, roli i prokurorit të shtetit duhet të zgjerohet. Kompetenca
për sigurimin e ndihmës juridike ndërkombëtare duhet të harmonizohet me
KPP-në në atë mënyrë që prokurori i shtetit të pozicionohet të përputhet me
pozicionin e tij në KPP. Kjo lidhet kryesisht me format e tjera të ndihmës juridike
ndërkombëtare, dhe jo me fushën e ekstradimit të personave të akuzuar dhe
të dënuar dhe zbatimin e vendimeve penale të huaja. Ky harmonizim është
i një rëndësie të madhe nëse marrim parasysh nevojën për bashkëpunim
të drejtpërdrejtë dhe efikas të zyrave të Prokurorisë së Shtetit në rajon, si
autoritete kompetente për hetime në vendet e tyre përkatëse. Këto mangësi
legjislative nuk janë faktorë kufizues ku zbatohet drejtpërdrejt marrëveshja
ndërkombëtare. Të dhënat e mbledhura nga zyra e Prokurorisë së Shtetit dhe
intervistat me gjyqtarët dhe prokurorët tregojnë praktikën e përdorimit nga
prokurorët e shtetit të kompetencave të tyre të përcaktuara në KPP dhe ofrimin
e ndihmës juridike të larmishme, si paraqitja e informacionit, dokumentacionit
dhe provave, si dhe kryerja e disa veprimeve provuese.
Zyrat e Prokurorisë së Shtetit, përmes organizimit të tyre standard të punës
me shërbim 24-orësh, kanë edhe mundësinë e ofrimit të shpejtë të ndihmës
juridike ndërkombëtare nëse ka komunikim të drejtpërdrejtë. Sidoqoftë, duke
pasur parasysh praktikën e përdorimit të kanaleve të komunikimit të Ministrisë,
kjo mundësi nuk mund të konsiderohet si avantazh.
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5. Anëtarësimi në shoqatat/organet/organizatat
relevante ndërkombëtare
Në këtë fushë, Mali i Zi ka bërë përparim të jashtëzakonshëm. Përfaqësuesit e
Ministrisë së Drejtësisë dhe autoritetet gjyqësore janë anëtare të komisioneve të
shumta të Këshillit të Evropës (CEPEJ, CDCJ, CDPC, PC-OC, CCJE, CCPE, CODEXTER,
MONEYVAL, GRECO, GRETA), komitetet e OKB-së (UNCAC, UNODC, HRC, CAT).
Institucionet e mëposhtme kanë arritur statusin e vëzhguesit në organet e BEsë: Gjykata Supreme në Shoqatën e Këshillave të Shtetit dhe Juridiksioneve
Supreme Administrative, Rrjetin Evropian të Këshillave për Gjyqësorin dhe
Rrjetin e Kryetarëve të Gjykatave Supreme të Bashkimit Evropian; Zyra e
Prokurorisë Supreme të Shtetit në Rrjetin e Prokurorëve të Përgjithshëm në
Gjykatat Supreme të BE-së; Qendra e Trajnimit Gjyqësor në Rrjetin për Trajnimin
e Gjyqtarëve; Ministria e Drejtësisë në Rrjetin për Bashkëpunim Legjislativ
Ndërmjet Ministrive të Drejtësisë të Shteteve Anëtare të BE-së. Shërbimi i
Prokurorisë Supreme të Shtetit dhe Ministria e Drejtësisë kanë caktuar pikat e
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kontaktit për bashkëpunimin me Rrjetin Gjyqësor Evropian. Mali i Zi është anëtar
i SEEPAG. Pas nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit në shtator 2018,
Mali i Zi aktualisht po merr pjesë në Programin e BE-së të quajtur ‘Gjyqësori’.
Duke nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit me EUROJUST në maj
2016 dhe duke miratuar Ligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes mes Malit të
Zi dhe EUROJUST në Dhjetor 2016, u krijua mundësia për përmirësimin e
bashkëpunimit gjyqësor në çështjet penale mes Malit të Zi dhe EUROJUST, me
qëllim koordinimin më efikas të hetimeve dhe ndjekjes penale në territorin e
Malit të Zi dhe një ose disa shtete anëtare të BE-së. Në shtator 2017, Prokuroria
Supreme e Shtetit caktoi një prokuror të shtetit si ndërlidhës me EUROJUST,
çka nënkuptoi fillimin zyrtar të zbatimit të dispozitave ligjore të Marrëveshjes
së ratifikuar të bashkëpunimit, dhe, çka është edhe më e rëndësishme,
është vendosur dhe përmirësuar bashkëpunimi specifik gjyqësor me vendet
anëtare të BE-së. Në vitin e parë të veprimit i prokurorit të shtetit ndërlidhës,
u përfunduan 16 raste duke përdorur kanalet e komunikimit dhe mbështetjen
e EUROJUST. Gjithashtu, u vendos bashkëpunimi me juridiksione me të cilat
niveli i bashkëpunimi gjyqësor nuk kishte qenë në një nivel të kënaqshëm. Si
një vend kërkues, prokurori ndërlidhës malazez hapi dhe regjistroi pesë raste
operative në EUROJUST, ndërsa si një vend i kërkuar Mali i Zi mori pjesë në
11 raste (dhjetë raste operative dhe një rast i përgjithshëm i regjistruar nga
Kolegjiumi i EUROJUST).
Mali i Zi është vendi i parë i Ballkanit Perëndimor që ka emëruar një prokuror
të shtetit ndërlidhës me EUROJUST me idenë e shtrirjes së mbështetjes për
vendet fqinje në procesin e nënshkrimit të marrëveshjes dhe emërimit të
prokurorëve ndërlidhës, me qëllimin e vetëm që përmirësohet dhe forcohet
bashkëpunimi rajonal dhe gjyqësor në Evropë.

zhvillohej bashkëpunimi gjyqësor. Kontributi i jashtëzakonshëm i Komisionit
Evropian në forcimin e bashkëpunimit gjyqësor dhe luftën kundër krimit
të organizuar në rajon dhe drejt Bashkimit Evropian, u bë përmes zbatimit
të projekteve të përqendruara në bashkëpunimin gjyqësor dhe forcimin e
kapaciteteve të shërbimit të Prokurorisë së Shtetit në këtë fushë. Një shembull
i një projekti të tillë, i treti me radhë, është “IPA 2017 Lufta kundër krimit të
rëndë në Ballkanin Perëndimor”9. Ky është një projekt rajonal i cili, sipas titullit,
mbulon 6 vende të Ballkanit Perëndimor - Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë,
Maqedoni, Kosovë, Mali i Zi, Serbi.
Me qëllim të bashkërendimit më të mirë të veprimtarive të reformave të të
gjitha vendeve të huaja dhe organizatave ndërkombëtare, Bashkimi Evropian
dhe vendet e Ballkanit Perëndimor kanë vendosur që së bashku të krijojnë
një mekanizëm të vetëm koordinimi të titulluar Qeverisje Integrative e
Sigurisë së Brendshme (IISG). Ky projekt është një pjesë e kësaj kornizë, si
dhe e strategjisë së zgjerimit të BE-së për vitin 2018. Përfituesit e projektit dhe
institucionet partnere janë këto: zyrat e prokurorive të shtetit, ministritë e
drejtësisë, ministritë e brendshme dhe shërbimet policore të vendeve të rajonit.
Objektivi i këtij projekti është përmirësimi i efikasitetit të bashkëpunimit mes
institucioneve rajonale dhe nacionale në luftën kundër krimit të rëndë dhe
të organizuar. Lufta kundër kontrabandës së migrantëve të paligjshëm dhe
sekuestrimi/konfiskimi i të ardhurave nga krimi janë dy shembuj në të cilët
do të përqendrohet ky projekt.
Zbatimi i Projektit, pjesë e të cilit është edhe përgatitja e kësaj analize, tregon
për trendin pozitiv të mbështetjes për institucionet dhe organizatat joqeveritare
që përqendrohen në bashkëpunimin gjyqësor, i cili, si i tillë, është baza për
luftën kundër çdo formë të rëndë të krimit të organizuar në Mal të Zi dhe rajon.

6. Bashkëpunimi me organizata ndërkombëtare,
projekte dhe OJQ

7. Dokumenti ‘jo zyrtar’ i Komisionit Evropian mbi
gjendjen e punëve në kapitujt 23 dhe 24 në Mal të
Zi10

Mbështetja nga organizatat ndërkombëtare, projektet dhe OJQ-të për forcimin
e kapaciteteve dhe përmirësimin e bashkëpunimit gjyqësor ka qenë indirekte
dhe sporadike gjatë një periudhe kohe të caktuar, dhe është zbatuar përmes
mbështetjes për forcimin e gjyqësorit në tërësi dhe përmes organizimit
të seancave të trajnimit. Duhet të theksohet mungesa e mbështetjes për
Prokurorinë e Shtetit, e cila si institucion nuk ishte në fokus, pavarësisht se
ishte subjekti kryesor për fushën e bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar
dhe rajonal. Komisioni Evropian kreu disa misione të shqyrtimi kolegjial, dhe
përmes negociatave të Kapitullit 24 vuri në pah drejtimet në të cilat duhej të
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Ky dokument pune jo zyrtar përqendrohet në zhvillimet në lidhje me kapitujt
23 dhe 24 të negociatave të anëtarësimit për Malin e Zi. Qëllimi i tij është të
paraqitet një përmbledhje e përparimit dhe sfidave të mbetura në fushën e
sundimit të ligjit, në bazë të Raportit të Komisionit Evropian për Malin e Zi
9 Projekti zbatohet nga institucionet vijuese: (GIZ), Ministria e Brendshme e Italisë dhe Qendra për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar
(CILC) e Holandës - financuar nga Bashkimi Evropian dhe qeveria gjermane
10 Dokumenti ‘jo zyrtar’ i Komisionit Evropian mbi gjendjen e punëve në kapitujt 23 dhe 24 në Mal të Zi, file:///C:/Users/HP/
Downloads/Radni%20dokument%20EK%20o%20stanju%20u%20poglavljima%2023%20i%2024%20u%20Crnoj%20Gori.pdf
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për vitin 2018. Pasi që ky është raporti më i fundit i progresit për Malin e Zi,
Komisioni Evropian i ka marrë Kapitujt 23 dhe 24 si referencë për vlerësimin
e gjendjes së punëve në këto fusha.
Dokumenti jo zyrtar bazohet në raportet malazeze për zbatimin e planeve të
veprimit për gjysmën e parë të vitit 2018, dhe është plotësuar me informacionet
e paraqitura në mbledhjen e Nën-Komitetit për Drejtësi, Liri dhe Siguri të
mbajtur në shtator 2018. Për më tepër, u përdorën një sërë burimesh të
tjera, përfshirë misionet e ekspertëve, raportet e ekspertëve në kuadrin e
projekteve të financuara nga BE-ja, dhe raportet e monitorimit të organizatave
ndërkombëtare dhe shoqërisë civile.
Gjetjet e këtij dokumenti në fushën e bashkëpunimit gjyqësor në çështjet
penale, nënvizojnë përparimin në fushën e transpozimit të instrumentit të BE-së
përmes projektligjit për Bashkëpunimin Gjyqësor në Çështjet Penale me shtetet
anëtare të BE-së, dhe bashkëpunimin e Shërbimit të Prokurorisë së Shtetit të
Malit të Zi me shtetet anëtare të BE-së përmes zbatimit të Marrëveshjes me
EUROJUST. Po ashtu theksohet se LURIS, sistemi elektronik i menaxhimit të
lëndëve për bashkëpunim gjyqësor, i cili u instalua në Ministrinë e Drejtësisë
në vitin 2015, funksionon si një mjet për monitorimin e tendencave në fushën
e bashkëpunimit gjyqësor. Ashtu si në gjetjet e kësaj analize, theksohet se
bashkëpunimi gjyqësor malazez në çështjet penale dhe civile është i drejtuar
kryesisht drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve anëtare të BE-së.
Në fushën e çështjeve penale, Mali i Zi e merr shumicën e kërkesave nga vendet
e Ballkanit Perëndimor (326 kërkesa në 2017). Këto janë kryesisht kërkesa për
ekstradim dhe për transferimin e procedurës penale.

huaja. Përpunimi statistikor është ilustruar posaçërisht sipas llojit të ndihmës
juridike ndërkombëtare në lidhje me rastet me shtetet anëtare të BE-së dhe
shtetet e Ballkanit Perëndimor, siç janë përpiluar për nevojat e raportimit në
Komisionin Evropian. Duhet përmendur se këtu jepen ilustrime statistikore
të letërporosive të pranuara ose të dërguara gjatë një viti të përpunuar, pa
llogaritje statistikore të rasteve në shqyrtim.
Kur i shqyrtojmë të dhëna statistikore të paraqitura në tabela, arrijmë në
përfundimin e qartë se autoritetet gjyqësore malazeze, të kryesuar nga Ministria
e Drejtësisë, periudhën e vëzhguar kanë pasur bashkëpunim intensiv gjyqësor
me vendet e Ballkanit Perëndimor. Një fakt interesant që bie në sy është
se autoritetet gjyqësore malazeze kanë kërkuar ndihmë juridike ndërkombëtare
nga vendet fqinje në një përqindje dukshëm më të lartë sesa kërkesat e tilla të
marra prej tyre, kështu që kjo përqindje në nivelin vjetor për 3 vitet e fundit
ishte me 33.4% në favor të lëndëve dalëse dhe/ose letërporosive që Mali i Zi
u kishte dërguar vendeve të rajonit. Situatë identike paraqitet kur vëzhgojmë
të dhënat statistikore për nivelin e bashkëpunimit me vendet individuale: në
të gjitha vitet e shqyrtuara Mali i Zi ka dërguar më shumë letërporosi sesa ka
marrë të tilla, me përjashtim të vitit 2018 në bashkëpunimin me Shqipërinë,
kur Shqipëria dërgoi 50% më shumë letërporosi. Mali i Zi ka bashkëpunim të
balancuar me Maqedoninë për sa i përket numrit të rasteve hyrëse dhe dalëse.
Treguesit e deklaruar tregojnë orientimin e autoriteteve gjyqësore malazeze
kundrejt bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar dhe karakterin e procedurave
penale për të cilat elementët ndërkombëtarë janë më të përfaqësuar. Kjo
nevojë nënkupton forcimin e mëtutjeshëm të bashkëpunimit me vendet e
Ballkanit Perëndimor.
Për sa i përket aspektit të sasisë së bashkëpunimit gjyqësor me disa vende
të caktuara të rajonit, ndoshta nuk është aq befasues fakti që bashkëpunimi
me Serbinë është i theksuar, duke përbërë gati 50% të bashkëpunimit të
përgjithshëm me vendet e rajonit. Kjo lidhet si me rastet hyrëse ashtu edhe
ato dalëse të përpunuara nga Ministria e Drejtësisë. Duke marrë parasysh këtë
aspekt të bashkëpunimit, Bosnja dhe Hercegovina është renditur në vendin
e dytë, e ndjekur nga Shqipëria, Kosova, dhe krejt në fund Maqedonia, me të
cilën niveli i bashkëpunimit është pothuajse i parëndësishëm. Duhet theksuar
se ky aspekt statistikor paraqet vetëm shtrirjen e bashkëpunimit në lidhje me
numrin e lëndëve, por nuk tregon për relevancën e këtyre lëndëve nga aspekti
i rezultateve të arritura në luftën kundër krimit të organizuar.
Bazuar në të dhënat statistikore të paraqitura në tabela, është gjithashtu e
mundur të nxirret një përfundim mbi shkallën e efikasitetit të autoriteteve
gjyqësore malazeze dhe kolegëve të tyre në rajon në ofrimin e ndihmës
juridike ndërkombëtare. Meqenëse nga këndvështrimi statistikor nuk është e
mundur të perceptohet kompleksiteti i të gjitha rasteve specifike të përpunuara

8. Analiza e bashkëpunimit gjyqësor të autoriteteve
gjyqësore malazeze me vendet e Ballkanit
Perëndimor
Analiza është përgatitur në lidhje me pesë vende të Ballkanit Perëndimor, me të
cilat kufizohet Mali i Zi: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia
dhe Serbia. Analiza përfshin periudhën 2016, 2017 dhe 2018, deri më 7 nëntor,
pra tre vjet të plotë. Të dhënat statistikore janë përpunuar për rastet hyrëse
dhe dalëse të ndihmës juridike ndërkombëtare që janë regjistruar në bazën
e të dhënave të Ministrisë së Drejtësisë së Malit të Zi.
Në kuadër të kritereve të lartpërmendura, janë bërë analiza shtesë në lidhje
me statusin e lëndëve, d.m.th nëse ato janë të arkivuara ose ende në shqyrtim,
dhe kur bëhet fjalë për ato të arkivuara, cili është numri i letërporosive të
aprovuara kundrejt letërporosive të pa aprovuara për/nga autoritetet e

78

79

Bashkëpunimi gjyqësor rajonal në çështjet penale: Pasqyra e praktikave krahasuese të vendeve të Ballkanit Perëndimor

Bashkëpunimi gjyqësor rajonal në çështjet penale: Pasqyra e praktikave krahasuese të vendeve të Ballkanit Perëndimor

gjatë periudhës në fjalë, përfundimi në lidhje me efikasitetin nxirret në një
kuptim relativ, d.m.th. sipas numrit të lëndëve të arkivuara, sipas vitit dhe nga
drejtimit të letërporosive. Numri i përgjithshëm i lëndëve të arkivuara hyrëse
dhe dalëse në lidhje me ato në shqyrtim është dukshëm më i lartë: prandaj
mund të konkludohet se efikasiteti i bashkëpunimit gjyqësor në rajon është
në një nivel me cilësi të lartë. Sidoqoftë, ekziston një ndryshim i dukshëm mes
efikasitetit të autoriteteve gjyqësore malazeze kur veprojnë sipas letërporosive
nga rajoni, dhe veprimeve të autoriteteve gjyqësore nga vendet e rajonit
sipas letërporosive të dërguara nga Mali i Zi. Kështu, autoritetet gjyqësore
malazeze kanë vepruar në 78.3% të letërporosive për periudhën 2016, 2017
dhe 2018, ndërsa për të njëjtën periudhë kohore, vendet e rajonit kanë vepruar
në 57.77% të lëndëve të letërporosive të dërguara nga autoritetet gjyqësore
malazeze, kurse lëndët e mbetura në fund të vitit të vëzhguar mbetën në
shqyrtim. Pra, autoritetet gjyqësore malazeze kanë demonstruar një shkallë
të lartë të efikasitetit. Nga ana tjetër, ka një rënie të dukshme të efikasitetit
gjatë periudhës së vëzhguar, si të autoriteteve gjyqësore malazeze ashtu edhe
të atyre në rajon. Në fakt, sipas të dhënave statistikore, përqindja e lëndëve
të arkivuara në vendet e rajonit, me letërporosi të dërguara nga autoritetet
gjyqësore malazeze në vitin 2016, arriti në 73% të numrit të përgjithshëm të
letërporosive; në vitin 2017 kjo përqindje ishte 64.3%, dhe në vitin 2018 (deri
në 7 nëntor) vetëm 36%. Duke vepruar sipas letërporosive që vijnë nga vendet
e rajonit, autoritetet gjyqësore malazeze kanë regjistruar edhe një rënie të
efikasitetit në periudhën e vëzhguar, megjithëse në një masë më të vogël,
kështu që përqindja e lëndëve të arkivuara ka rënë nga 91.8% në 2016 në
78.9% në vitin 2017, kurse në vitin 2018 (deri më 7 nëntor) përqindja e lëndëve
të arkivuara ka arritur nivelin e 64.2%.
Rënia e numrit të lëndëve të arkivuara në vitin 2018 mund të karakterizohet si
shqetësuese nëse lidhet me faktin se në vitin 2018, për shembull, autoritetet
gjyqësore malazeze dërguan 50% më pak letërporosi në krahasim me vitin 2017.
Arsyet për një kurbë të tillë statistikore në fushën e efikasitetit të veprimit
nga ana e autoriteteve gjyqësore mund të jenë të ndryshme, dhe të dhënat
e paraqitura statistikore mund të jenë një përkujtesë që arsyet e mundshme
duhet të konstatohen dhe eliminohen në periudhën në vijim. Një nga arsyet
në dukje të qarta është politika e personelit (shpesh e shkaktuar nga fonde
dhe kapacitete të pamjaftueshme hapësinore dhe teknike), e cila nuk arrin të
plotësojë numrin e mjaftueshëm të pozitave në drejtoritë e bashkëpunimit
gjyqësor, si dhe mungesa e qëndrueshmërisë së personelit në pozitat për të
cilat janë specializuar në drejtoritë e bashkëpunimit gjyqësor.
Treguesit e bashkëpunimit gjyqësor në rajonin e Ballkanit Perëndimor të
shtjelluar më lart, flasin vetëm pjesërisht për cilësinë e tij. Për të pasur një
pasqyrë të plotë dhe për të nxjerrë përfundimin e duhur, është gjithashtu e

nevojshme të analizohet gatishmëria për zbatimin e letërporosive, dhe/ose
cilësia e letërporosive të referuara. Ky aspekt mund të perceptohet përmes
përqindjes së letërporosive, të cilave autoritetet gjyqësore u janë përgjigjur
pozitivisht dhe i kanë zbatuar plotësisht ose pjesërisht. Nëse besojmë në të
dhënat statistikore të paraqitura në tabelat e mëposhtme, mund të jemi të
kënaqur me gatishmërinë e demonstruar nga autoritetet malazeze në zbatimin
e letërporosive të pranuara nga vendet e rajonit, por edhe anasjelltas. Në tre
vitet e fundit ka pasur një konstante të dukshme në këtë drejtim. Nga aspekti
i Ministrisë së Drejtësisë, mesatarisht 82.4% e letërporosive që janë referuar
tek autoritetet gjyqësore të vendeve të rajonit, brenda nivelit të periudhës së
shqyrtuar, janë zbatuar plotësisht ose pjesërisht. Në nivelin e viteve individuale,
kjo përqindje ka pasur një prirje rritëse, pra në vitin 2016 ishte 79.2%, në vitin
2017 - 81.9%, dhe në 2018 - 86.2%. Autoritetet gjyqësore malazeze shprehën
edhe gatishmërinë për bashkëpunim dhe besim në lidhje me letërporositë të
shërbyera nga vendet në rajon për zbatim, prandaj përqindja e letërporosive
që janë zbatuar në këtë periudhë ishte mesatarisht 86.7%, kurse sipas viteve
ishte: 87.2%, 89.5% dhe 83.3% respektivisht për vitet 2016, 2017 dhe 2018. Në
nivelin e bashkëpunimit gjyqësor me vendet e rajonit, individualisht nuk ka
asnjë devijim nga përqindja e përgjithshme e letërporosive që janë zbatuar
në të dy drejtimet.
E kemi përmendur tashmë rëndësinë e bashkëpunimit të drejtpërdrejtë të
autoriteteve gjyqësore dhe detyrën për të njoftuar ministritë përkatëse të
drejtësisë si autoritete qendrore për bashkëpunimin gjyqësor të iniciuar ose të
përfunduar, duke dorëzuar kopjet përkatëse. Pasqyrimi i të dhënave të mbajtura
nga Ministria në lidhje me ndihmën juridike ndërkombëtare, paraqet dilema në
lidhje me çështje specifike, sepse nga përmbajtja e tyre mund të konkludohet
se ekziston një letërporosi e dërguar direkt nga shërbimi i prokurorisë, pa
paraqitur një kopje në Ministri. Përfundimi i tillë bëhet duke u bazuar në faktin
se letërporositë e dërguara nga autoritetet e huaja gjyqësore janë zbatuar pa
u përcjellë përmes Ministrisë, ose pa u dërguar kopjet në Ministri. Sidoqoftë,
në shumicën e rasteve, nga statistikat e mbajtura nga Ministria është e qartë
se një lëndë është regjistruar si e dërguar ose e marrë përmes komunikimit
të drejtpërdrejtë të autoriteteve gjyqësore dhe se Ministria është njoftuar me
anë të një kopjeje të marrë nga një autoritet i caktuar. Në këtë kuptim, duhet të
respektohet sistemi i njoftimeve, i cili është detyrim ligjor në radhë të parë, ose
të përmirësohet siç është propozuar tashmë, përmes rrjetëzimit dhe lidhjes së
të dhënave nga Ministria dhe Shërbimi i Prokurorisë duke përdorur sistemin
LURIS. Në këtë mënyrë, në rast se një letërporosi dërgohet ose pranohet
drejtpërdrejt, Ministria do të njoftohet automatikisht, me konfidencialitetin e
nënkuptuar të procedurës dhe të dhënave personale. Dorëzimi i drejtpërdrejtë
është shumë më i pranishëm në komunikimin me autoritetet shtetërore të
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Republikës së Serbisë, dhe në disa raste edhe me autoritetet e Bosnjë dhe
Hercegovinës.

Tabela 3. Letërporositë për bashkëpunimin gjyqësor të dërguara nga Mali i Zi në
vitin 2018 (deri më 7 nëntor 2018)

Tabela 1. Letërporositë për bashkëpunimin gjyqësor të dërguara nga Mali i Zi në
vitin 2016
Statusi
Shteti

Dalëse

Shqipëria

44

32

Bosnja dhe
Hercegovina

100

Kosova

Rezultati

Në
Arkivuar
shqyrtim

Zbatuar/
pjesërisht

Pa zbatuar

12

25

7

76

24

53

17

36

30

6

23

7

Maqedonia

11

9

2

9

0

Serbia

260

208

52

171

37

Gjithsej

451

355

96

281

68

Tabela 2. Letërporositë për bashkëpunimin gjyqësor të dërguara nga Mali i Zi në
vitin 2017
Statusi
Shteti

Dalëse

Shqipëria

53

26

Bosnja dhe
Hercegovina

136

Kosova

Rezultati

Në
Arkivuar
shqyrtim

Zbatuar/
pjesërisht

Pa zbatuar

27

25

2

105

31

84

38

22

16

Maqedonia

12

8

Serbia

277

Gjithsej

516

82

Statusi
Shteti

Dalëse

Shqipëria

Rezultati

Arkivuar

Në
shqyrtim

Zbatuar/
pjesërisht

Pa zbatuar

22

4

18

4

0

Bosnja dhe
Hercegovina

48

23

25

19

4

Kosova

32

14

18

13

1

Maqedonia

6

2

4

2

0

Serbia

150

51

99

43

8

Gjithsej

258

94

164

81

13

Tabela 4. Letërporositë e marra nga Mali i Zi në vitin 2016
Statusi
Shteti

Dalëse

Shqipëria
Bosnja dhe
Hercegovina

Rezultati

Arkivuar

Në
shqyrtim

Zbatuar/
pjesërisht

Pa zbatuar

15

12

3

9

3

85

80

5

72

8

Kosova

20

19

1

16

3

Maqedonia

11

11

0

9

2

21

Serbia

200

182

18

159

23

20

2

Gjithsej

331

304

27

265

39

4

7

1

171

106

136

35

332

184

272

61
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Tabela 5. Letërporositë e marra nga Mali i Zi në vitin 2017

është e kundërta e raportit mes letërporosive të dërguara dhe të pranuara në
bashkëpunimin me vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe me vendet e treta.
Nga aspekti i llojeve të ndihmës juridike ndërkombëtare, pritej që më e
përfaqësuar të ishte ndihma ndërkombëtare “tjetër”, ndërkohë që në një numër
të madh të rasteve Shërbimi i Prokurorisë së Shtetit të Malit të Zi ka propozuar
delegim të ndjekjes penale, me theksin në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Është interesante të vërehet se Mali i Zi ka dërguar më shumë letërporosi për
ekstradim në BE sesa në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Efikasiteti i bashkëpunimit gjyqësor me vendet anëtare është në afërsisht të
njëjtin nivel si me vendet e Ballkanit Perëndimor.

Statusi
Shteti

Dalëse

Shqipëria

Rezultati

Arkivuar

Në
shqyrtim

Zbatuar/
pjesërisht

Pa zbatuar

26

23

3

21

2

Bosnja dhe
Hercegovina

78

63

15

57

6

Kosova

13

10

3

7

3

Maqedonia

7

6

1

5

1

Serbia

118

89

29

81

8

Gjithsej

242

191

51

171

20

Tabela 6. Letërporositë e marra nga Mali i Zi në vitin 2018 (deri në 7 nëntor 2018)
Statusi
Shteti

Dalëse

Shqipëria

Lloji i
ndihmës
juridike

Në
shqyrtim

Zbatuar/
pjesërisht

Pa zbatuar

40

26

14

24

2

Bosnja dhe
Hercegovina

65

48

17

45

3

Kosova

17

9

8

6

3

Maqedonia

9

5

4

4

1

Serbia

112

68

44

51

17

Gjithsej

243

156

87

130

26

Ministria e Drejtësisë e Malit të Zi harton raporte të posaçme për nevojat e
Komisionit Evropian dhe në këtë kuptim edhe sistemi LURIS gjeneron të dhëna
pjesërisht të ndryshme metodologjikisht. Këto të dhëna janë paraqitur në tabelat
7 dhe 8. Sipas këtyre të dhënave, është e mundur të krahasohet fushëveprimi
i bashkëpunimit mes autoriteteve gjyqësore malazeze dhe vendeve anëtare
të BE-së, vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të tjera. Ekziston një
fushëveprim mjaft më i madh i bashkëpunimit mes Malit të Zi dhe vendeve të
Ballkanit Perëndimor, sesa që ndodh me BE ose vendet e tjera (të treta). Ajo
që bie në sy nga tendencat e zakonshme, kur bëhet fjalë për fushëveprimin e
bashkëpunimit gjyqësor, është fakti që Mali i Zi ka dërguar një numër më të
madh letërporosi në vendet anëtare të BE-së sesa ka marrë prej tyre. Ky raport

Të reja

Zbatuar

Pa zbatuar

Në shqyrtim

BE

BP

të
tjerët

BE

BP

të
tjerët

BE

BP

të
tjerët

BE

BP

të
tjerët

Ekstradim

87

52

12

53

35

5

16

3

2

29

22

9

Tranzit

13

2

1

9

2

0

1

0

0

3

0

1

Transkript
nga rekordet penale

29

218

5

24

178

4

4

15

0

6

55

3

Seancë
dëgjimore

56

139

37

38

94

16

7

19

10

18

41

20

Transferim
i personave
të dënuar

8

31

0

5

15

0

1

6

0

3

12

0

Transferim
i procedurave penale

37

307

37

8

113

3

9

42

7

32

233

35

Njohja e
vendimit
gjyqësor të
huaj

4

82

1

0

39

0

3

32

1

1

26

0

Ndihmë
tjetër
juridike
ndërkombëtare

117

340

93

115 201

44

32

87

25

56

109

44

411

1171

186

252 677

72

73

204

45

148 498

112

Rezultati

Arkivuar

84

Tabela 7. Kërkesat për bashkëpunim gjyqësor të dërguara nga Mali i Zi në periudhën
1 janar 2016 deri më 7 nëntor 2017
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Tabela 8. Kërkesat për bashkëpunim gjyqësor të marra nga Mali i Zi në periudhën
1 janar 2016 deri më 7 nëntor 2017

dërguara, përmirësimin e mekanizmit të raportimit statistikor në fushën e
ndihmës juridike ndërkombëtare në çështjet civile dhe penale.
Vendosja e menaxhimit elektronik të lëndëve në fushën e ndihmës juridike
ndërkombëtare mundësoi përmirësimin e sigurimit në kohë të rekordeve,
raportimin statistikor me cilësi të lartë në Bashkimin Evropian dhe organizatat
e tjera ndërkombëtare. Raportimi është i mundur sipas llojit të ndihmës
juridike, sipas veprave penale, vendit kërkues, autoritetit kompetent, si dhe
sipas të gjithë parametrave të tjerë që janë të domosdoshëm për monitorimin
e saktë të procedurave për sigurimin e ndihmës juridike ndërkombëtare dhe
efikasitetin e punës së të punësuarve në Ministri.
Ky sistem mund të rregullohet dhe zgjerohet sipas nevojave të Ministrisë, në
varësi të sistemit ekzistues të informacionit gjyqësor, dhe në fazat e mëvonshme
të zbatimit ai mund të përdoret për shkëmbimin e të dhënave në fushën e
ndihmës juridike ndërkombëtare me organizatat përkatëse ndërkombëtare,
si EUROJUST.
Sistemi LURIS është zhvilluar plotësisht që nga 1 janari 2015, si dhe është
përmirësuar në mënyrë të mjaftueshme, në mënyrë që të ketë funksionalitete
më të mira në fushën e raportimit të ndihmës juridike ndërkombëtare.
I njëjti sistem i menaxhimit të lëndëve u zbatua në Shërbimin e Prokurorisë së
Shtetit dhe u bë operativ në fillim të vitit 2016. Këto dy sisteme ofrojnë mundësinë
e bashkimit të të dhënave të të dy autoriteteve në një bazë të dhënash, si
dhe mundësinë e komunikimit elektronik dhe dorëzimit të dokumenteve në
formate elektronike. Kjo do të përmirësojë komunikimin mes Ministrisë dhe
Shërbimit të Prokurorisë së Shtetit, si dhe efikasitetin në ofrimin e ndihmës
juridike ndërkombëtare.
Gjykatat, nga ana tjetër, vazhduan të përdorin PRIS si një sistem i cili mund të
përdoret si regjistër dhe si sistem i mbyllur. Sipas objektivave të Strategjisë së
TIK-ut, PRIS do të zëvendësohet me një sistem të ri të menaxhimit të lëndëve,
i cili do të jetë në përputhje me LURIS.
LURIS, si dhe rekordet në të gjitha zyrat e Prokurorisë së Shtetit, i plotësojnë
plotësisht standardet e EUROJUST në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale.
Për sa i përket aspektit të bashkëpunimit rajonal, është thelbësore të theksohet
perspektiva e sistemit LURIS, i cili shfrytëzohet aktualisht në Mal të Zi, Serbi
dhe Maqedoni (në Ministrinë e Drejtësisë me qëllim të futjes në Shërbimin e
Prokurorisë), por edhe interesi i madh i Ministrisë së Drejtësisë dhe Shërbimit
të Prokurorisë së Kosovës që ky sistem të njihet si një sistem që do të
përdoret në vendin e tyre për të menaxhuar lëndët e bashkëpunimit juridik
ndërkombëtar. Rrjetëzimi i këtyre sistemeve do të mundësonte bashkëpunim të
drejtpërdrejtë duke përdorur sistemet elektronike për dërgimin e letërporosive
dhe dokumentacionit shoqërues. Duke pasur parasysh që edhe në nivelin
nacional ky sistem nuk është materializuar deri në masën e shkëmbimit

Lloji i
ndihmës
juridike

Të reja

Zbatuar

Pa zbatuar

Në shqyrtim

BE

BP

të
tjerët

BE

BP

të
tjerët

BE

BP

të
tjerët

BE

BP

të
tjerët

Ekstradim

78

90

25

69

67

23

12

7

4

15

26

5

Tranzit

2

3

0

2

3

0

0

0

0

0

0

0

Transkript
nga rekordet penale

42

156

4

44

154

3

0

2

0

1

7

1

Seancë
dëgjimore

59

102

17

37

70

13

6

20

2

20

18

3

Transferim
i personave
të dënuar

22

26

9

6

28

0

7

3

4

13

4

5

Transferim
i procedurave penale

9

84

3

6

39

1

1

15

0

5

53

2

Njohja e
vendimit
gjyqësor të
huaj

3

35

1

1

14

0

0

17

1

2

10

0

224 280

41

168 200

31

37

44

3

34

66

11

439 776

100

333 575

71

63

108

14

90 184

27

Ndihmë
tjetër
juridike
ndërkombëtare

9. Regjistrimi i lëndëve - sistemi i menaxhimit të
lëndëve (LURIS)
Duke e pranuar bashkëpunimin gjyqësor efikas në çështjet penale si një
nga sfidat kryesore në përpjekjet për parandalimin dhe shtypjen sa më të
madhe të veprimtarive kriminale, në vitin 2014 Ministria e Drejtësisë filloi
projektin për vendosjen e sistemit të regjistrimit të lëndëve për ndihmë
juridike ndërkombëtare - LURIS, me mbështetjen e qeverisë holandeze. Sistemi
mundëson monitorim të saktë të numrit të letërporosive të pranuara dhe të
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elektronik të lëndëve dhe dorëzimit të dokumentacionit - megjithëse ka plane
për zhvillimin e tij - deri më tani është e vështirë të pritet që një sistem i tillë
rajonal të vendoset së shpejti. Sidoqoftë, bashkëpunimi rajonal duhet të
forcohet më tej në lidhje me këtë aspekt dhe në këtë formë.

kur Mali i Zi të anëtarësohet në BE, është e nevojshme të ketë një plan për
rritjen e numrit të nëpunësve civilë që do të merren me këto lëndë;
——Është e nevojshme të inkurajohen autoritetet gjyqësore të përdorin
komunikim të drejtpërdrejtë mes autoriteteve gjyqësore në procedurat e
ndihmës juridike ndërkombëtare - kur kjo parashikohet nga Marrëveshja
- ose të vendoset parimi i reciprocitetit;
——Duke pritur që parimi themelor i komunikimit me anë të kontakteve të
drejtpërdrejta mes autoriteteve gjyqësore në fushën e ndihmës juridike
ndërkombëtare të kthehet në praktikë të zakonshme në Mal të Zi dhe
në vendet e rajonit, mund të jetë me vlerë të shqyrtohet ideja e Qendrës
Ndërkombëtare për Ekspertizë në Ministrinë e Drejtësisë;
——Trajnimi ndërkombëtar për të drejtës penale me theks në përvojat praktike
dhe aspektin e detyrueshëm rajonal - si dhe kurset e gjuhëve të huaja duhet të jenë pjesë e arsimimit të vazhdueshëm në Ministrinë e Drejtësisë
dhe në autoritetet gjyqësore;
——Të zbatohet LURIS si një sistem uniform për menaxhimin e lëndëve në fushën
e ndihmës juridike ndërkombëtare në të gjitha autoritetet shtetërore të
përfshira, dhe të bëhet rrjetëzimi i tyre. Përveç Ministrisë së Drejtësisë dhe
Shërbimit të Prokurorisë së Shtetit, LURIS ose një sistem i pajtueshëm me
të duhet të vendoset edhe në gjykatat malazeze. Duhet të zhvillohet më
tej ideja e rrjetëzimit me sistemet ekzistuese tashmë në vendet e rajonit.

10. Konkluzionet dhe rekomandimet
Në përpilimin e kësaj analize nuk u synua të jepen përgjigje për të gjitha
çështjet e pazgjidhura të bashkëpunimit gjyqësor rajonal, por të paraqitet e
gjendjes aktuale si bazë për forcimin e mëtutjeshëm dhe përmirësimin e këtij
bashkëpunimi.
Nga aspekti i Malit të Zi, mund të konkludohet se ka pasur një përmirësim dhe
ngritje të vazhdueshme të standardit të bashkëpunimit gjyqësor në të gjitha
nivelet, që është pasojë e nevojës më të madhe për një bashkëpunim efikas
dhe të besueshëm me vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe e inercisë së
harmonizimit të legjislacionit me acquis-në e Bashkimit Evropian.
Nga aspekti rajonal, duke pasur parasysh karakteristikat e tij, është e qartë se
Mali i Zi paraqet një faktor të rëndësishëm të bashkëpunimit gjyqësor rajonal,
si një vend me përqindjen më të lartë të bashkëpunimit gjyqësor në rajon.
Në bazë të të gjitha gjetjeve të paraqitura në këtë analizë, jepen rekomandimet
e mëposhtme:
——Përveç faktit se reforma legjislative ishte domethënëse në periudhën e
kaluar, veçanërisht në fushën e gjyqësorit, rekomandohet të vazhdohet
me reformën në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar. Përveç procesit
të transpozimit të vazhdueshëm të instrumentit të BE-së, paralelisht me
këtë proces duhet të përmirësohet korniza legjislative për ndihmë juridike
ndërkombëtare me ‘vendet e treta’, duke ndryshuar Ligjin ekzistues për
Ndihmë Juridike të Ndërsjellë në Çështjet Penale. Në këtë mënyrë, Ligji
duhet të harmonizohet me konceptin e ri të procedurës penale dhe
nevojën në rritje për aplikimin e disa mekanizmave të ndihmës juridike
ndërkombëtare, siç janë ekipet e hetimit të përbashkët dhe sekuestrimi/
konfiskimi i të ardhurave të krimit;
——Ministria e Drejtësisë duhet të insistojë në iniciativat e hartimit të marrëveshjeve
dypalëshe që mungojnë për sigurimin e ndihmës juridike ndërkombëtare,
me vendet me të cilat këto nuk janë nënshkruar ende;
——Duke pasur parasysh faktin se futja e koncepteve të reja juridike në fushën
e bashkëpunimit gjyqësor do të rrisë fushëveprimin e ndihmës juridike
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1. Hyrje

REPUBLIKA E
MAQEDONISË
SË VERIUT

Globalizimi i veprimtarive kriminale ka krijuar një nevojë për forma të forcuara
të bashkëpunimit ndërkombëtar. Hetimi, ndjekja penale dhe kontrolli i
krimit nuk mund të kufizohen brenda kufijve nacionalë. Për trajtimin e
formave bashkëkohore të krimit, përfshirë krimin e organizuar transnacional,
korrupsionin dhe terrorizmin, na duhen mekanizma të përmirësuar për
bashkëpunim mes vendeve. Më shpesh sistemet e ndryshme ligjore i kufizojnë
shtetet në arritjen e një bashkëpunimi efektiv. Sidoqoftë, për të parandaluar
krimin transnacional, në vendet evropiane ka pasur një trend të qartë drejt
thjeshtimit dhe shpejtimit të ndihmës së ndërsjellë gjatë viteve të kaluara,
duke eliminuar kushtet dhe arsyet e refuzimit. Në luftën kundër krimit të
organizuar për Republikën e Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtutjeshëm:
Republika e Maqedonisë ose Maqedonia) është gjithashtu e rëndësishme që
të zhvillohet më tej bashkëpunimi me vendet fqinje të BE-së dhe në situata
të caktuara të thjeshtohen kushtet për bashkëpunim në fushën e ndihmës
juridike ndërkombëtare në çështjet penale. Për të përcaktuar më tej kushtet
për bashkëpunim, Republika e Maqedonisë ka lidhur një numër marrëveshjesh
dypalëshe dhe shumëpalëshe me vendet fqinje, dhe legjislacioni i saj është
pothuajse plotësisht i harmonizuar me acquis-në e BE-së në këtë pjesë. Sidoqoftë,
duhet ende të arrihet harmonizimi i plotë me rregulloret e zbatueshme të BE-së,
çka varet nga procesi i lidhur me anëtarësimin në BE.

2. Metodologjia e raportit
Për përgatitjen e këtij raporti është përdorur një metodologji e kombinuar për
mbledhjen e të dhënave dhe informacionit, d.m.th. janë mbledhur të dhënave
cilësore dhe sasiore. Ky raport bazohet në: 1) analizën e legjislacionit përkatës
maqedonas për ndihmë juridike ndërkombëtare në çështjet penale (analiza
ligjore e legjislacionit); 2) analizën e raporteve, vlerësimeve, dokumenteve të
disponueshme, të dhënave të disponueshme online dhe artikujve të tjerë për
ndihmën juridike ndërkombëtare; 3) shqyrtimin e marrëveshjeve shumëpalëshe
dhe dypalëshe për çështjen në fjalë; 4) intervistat e kryera me përfaqësues
nga Ministria e Drejtësisë dhe; 5) informacionin zyrtar të marrë si rezultat i
kërkesës së dorëzuar për qasje të lirë në informatat e dërguara në gjykatat në
Maqedoni dhe Ministrinë e Drejtësisë. Subjekt i kësaj analize është periudha e
viteve 2016, 2017 dhe 2018. Përfundimisht, raporti do të sigurojë një pasqyrë
të sistemit ligjor të Maqedonisë për ndihmën juridike ndërkombëtare, shkallën
e përdorimit të bashkëpunimit në çështjet penale në rajonin e Ballkanit dhe
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me vendet e tjera, dhe si funksionon në praktikë sistemi i shkëmbimit të
informacionit. Ky raport do të zbulojë edhe dobësitë në funksionimin e sistemit
të ndihmës juridike ndërkombëtare në Republikën e Maqedonisë, si dhe do
të ofrojë rekomandime për përmirësime të mëtejshme.

Legjislacioni i ri penal i zhvilluar në vitin 2007 nga Ministria e Drejtësisë, i cili
ishte në një drejtim thelbësisht të ndryshëm, kishte ndikuar edhe në çështjen
e bashkëpunimit ndërkombëtar. Me miratimin e Kodit të ri të Procedurës
Penale u vendos sistemi kundërshtues, dhe udhëheqja e hetimit u transferua
në prokurori. Ai përcaktoi krijimin e qendrave hetimore në Zyrën e Prokurorisë
Publike (ZPP), vendosi një fazë të veçantë për vlerësimin e aktit të aktakuzës,
ndryshoi konceptin e shqyrtimit kryesor, ripërcaktoi rolin dhe kompetencat
procedurale të gjykatës, të palëve dhe të avokatit mbrojtës, dhe gjithashtu u
pranua koncepti i zgjidhjes në lidhje me sanksionin penal. Të dy këta ligje (Kodi
i Procedurës Penale dhe Ligji për Bashkëpunimin Ndërkombëtar në Çështjet Penale)
janë hartuar në vitin 2010, dhe zbatimi i tyre ka filluar në dhjetor 2013. Për
pasojë, ende mungon praktika, si dhe priten plotësim/ ndryshimet e ardhshme,
dhe përafrimi mes këtyre ligjeve dhe akteve të tjera ligjore përkatëse në të
ardhmen e afërt.
Ligji për Gjykatat3 në nenin 31, paragrafi 31 rreshti 5 rregullon juridiksionin e
Gjykatave të shkallës së parë me kompetencë të zgjeruar për të vendosur për
procedurat në lidhje me ndihmën juridike ndërkombëtare të specifikuar me ligj.
Neni 83 rregullon fushëveprimin e punës së Ministrisë së Drejtësisë si organi
kryesor i administratës gjyqësore, ku ndër çështje të tjera përfshihet kryerja
e punës për ndihmën juridike ndërkombëtare. Për një bashkëpunim efektiv
ndërkombëtar mes organeve gjyqësore të vendeve, duhet të ruhet bashkëpunimi
i vazhdueshëm mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Kryetarit të gjykatës përkatëse.
Ligji për Menaxhimin e Lëndëve Gjyqësore4 rregullon menaxhimin e lëndëve.
Më konkretisht, aty është paraparë se Kryetari i gjykatës është i detyruar të
monitorojë situatën me menaxhimin e lëvizjes së lëndëve përmes sistemit
gjyqësor, përfshirë lëndët për ofrimin e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar.
Ligji për Prokurorinë Publike5 rregullon kompetencën, themelimin, ndërprerjen,
organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë Publike dhe kompetencat e tjera të
Prokurorisë Publike, siç rregullohet me ligj. Siç u përmend më lart, Ligji i ri për
Procedurën Penale siguron më shumë kompetenca për prokurorët publikë, dhe
procedura e përgjithshme para-hetimore dhe hetimore u besohet prokurorëve
publikë. Në këtë drejtim, Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë, në kuadër
të marrëveshjeve ndërkombëtare mund të vendosë më shpesh bashkëpunim të
drejtpërdrejtë me Zyrat e Prokurorive Publike në vendet e tjera, veçanërisht në
fushën e parandalimit dhe ndjekjes penale të krimit të organizuar dhe llojeve të
tjera të krimeve të rënda, përmes shkëmbimit të drejtpërdrejtë të të dhënave6.

3. Korniza ligjore në fushën e bashkëpunimit gjyqësor
ndërkombëtar dhe rajonal
Korniza ligjore nacionale
Korniza ligjore nacionale që i jep formë bashkëpunimit ndërkombëtar në
çështjet penale, bazohet në disa ligje të zbatueshme direkt, siç është praktika
në shumicën e vendeve. Ligji për Bashkëpunimin Ndërkombëtar në Çështjet
Penale (Ndihma e Ndërsjellë Juridike - NNJ)1 dhe Ligji për Procedurën
Penale (LPP) 2 janë gurthemeli i kornizës ligjore nacionale për ndihmë të
ndërsjellë juridike në çështjet penale. Më specifikisht, Ligji për Bashkëpunimin
Ndërkombëtar në Çështjet Penale është një lex specialis që rregullon kushtet dhe
procedurat për bashkëpunim ndërkombëtar, si dhe kombinon mënyra të shumta
të bashkëpunimit ndërkombëtar. Ai trajton kërkesat hyrëse dhe dalëse dhe siguron
rregulla për kërkesat bazuar në rrethanat, kur ka ose nuk ka traktat. Neni 6 i Ligjit
për Bashkëpunimin Ndërkombëtar në Çështjet Penale specifikon rregullat
në lidhje me mënyrat e komunikimit. Në rast emergjence, letërporosia ose
kërkesa dërgohet përmes kanaleve të bashkëpunimit ndërkombëtar policor,
ndërsa një kopje e letërporosisë ose kërkesës i dërgohet Ministrisë. Nëse nuk
ekziston një marrëveshje ndërkombëtare ose nëse në bazë të marrëveshjes
ndërkombëtare nuk ofrohet një mënyrë diplomatike e komunikimit, Ministria do
ta dërgojë letërporosinë ose kërkesën duke përdorur kanalet diplomatike. Është
e rëndësishme të theksohet se edhe kur përdoret komunikimi i drejtpërdrejtë
ose INTERPOL-i si kanal, Ministria e Drejtësisë informohet menjëherë ose
në vijim, dhe të gjitha dokumentet transmetohen më tej përmes Ministrisë
së Drejtësisë (MD). Ligji për NNJ përcakton katër lloje të bashkëpunimit
ndërkombëtar: ndihma e ndërsjellë juridike; ndërmarrja dhe heqja dorë nga
ndjekja penale; ekstradimi dhe ekzekutimi i gjykimeve penale; transferimi i
personave të dënuar.

3 Gazeta Zyrtare nr. 150/07, 111/08 dhe 198/18
4 Gazeta Zyrtare nr. 171/2010, e datës 30.12.2010
1 Gazeta Zyrtare nr. 124/2010

5 Gazeta Zyrtare nr. 150/07, 111/08 dhe 198/18

2 Gazeta Zyrtare nr. 150/2010

6 Gazeta Zyrtare nr. 150/07, 111/08 dhe 198/18 (neni 36)
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Zyra e Prokurorit Publik për ndjekjen penale të veprave penale që lidhen dhe që
rrjedhin nga përmbajtja e komunikimit të përgjuar në mënyrë të paligjshme, e
njohur si Zyra e Prokurorit Special, është themeluar me Ligjin për Prokurorinë
Publike për Ndjekjen Penale të Veprave Penale që Lidhen dhe që Rrjedhin
nga Përmbajtja e Komunikimit të Përgjuar në Mënyrë të Paligjshme7.
Publikimi i bisedave të përgjimeve të paligjshme të komunikimit në vitin 2015,
të cilat zbuluan problemet sistemike në sundimin e ligjit, të konfirmuara nga
Raporti Priebe8 dhe Prioritetet e Reformës Urgjente, krijuan nevojën për krijimin
e kësaj Zyre të Prokurorisë Publik. Në nenin 12, ky ligj ofron mundësinë për
të kërkuar ndihmë juridike ndërkombëtare dhe bashkëpunim për çështje që
janë në kompetencën e vet të pavarur, në përputhje me ligjin dhe dokumentet
ndërkombëtare të ratifikuara.

Ministrinë e Financave, me Njësinë e Inteligjencës Financiare të një shteti tjetër.
Ligji rregullon edhe mundësinë që Zyra e Inteligjencës Financiare të lidhë
marrëveshje për bashkëpunim, dhe të shkëmbejë të dhëna dhe informacion
me organet e autorizuara nga vendet e treta.

Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve 9 rregullon procedurën dhe kushtet për
ofrimin e mbrojtjes së dëshmitarëve dhe ndihmës për dëshmitarët, përcakton
masat për mbrojtje dhe themelon Këshillin për mbrojtjen e dëshmitarëve
dhe Departamentin për Mbrojtjen e Dëshmitarëve. Ekziston një nen i veçantë
në ligj10 i cili përcaktoi që bashkëpunimi ndërkombëtar mund të realizohej
në fushën e mbrojtjes së dëshmitarëve, bashkëpunëtorëve të drejtësisë,
viktimave që paraqiten në cilësinë e dëshmitarëve dhe personave të tyre të
afërt, në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara në përputhje
me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, ose bazuar në një reciprocitet të
ndërsjellë. Në kushtet sipas paragrafit 1 të nenit 40, Departamenti për Mbrojtjen
e Dëshmitarëve mund: të drejtojë një kërkesë në vendin tjetër për pranimin
e personit të mbrojtur dhe zbatimin e masave për mbrojtje të përcaktuara në
këtë ligj; të trajtojë kërkesat nga vendet e tjera për pranimin e personave të
mbrojtur dhe zbatimin e masave për mbrojtje në Republikën e Maqedonisë.
Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe të Ardhurave të tjera
nga Krimi dhe Financimit të Terrorizmit11 rregullon masat dhe veprimet
për zbulimin dhe parandalimin e pastrimit të parave dhe të ardhurave të tjera
nga krimi dhe financimit të terrorizmit. Ligji i ri ka hyrë në fuqi në vitin 2018
dhe përmban dispozita specifike që lidhen me mundësitë e bashkëpunimit
ndërkombëtar, procedurat për shkëmbimin e të dhënave, informacionit dhe
dokumentacionit të Zyrës së Inteligjencës Financiare, si organ i posaçëm në
7 Gazeta Zyrtare nr. 159/2015
8 Raporti Pribe, 14 shtator 2017, Bruksel https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2017.09.14_seg_
report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf
9 Gazeta Zyrtare nr. 38/05, 58/05 dhe 71/18
10 Gazeta Zyrtare nr. 38/05, 58/05 dhe 71/18 (neni 40)
11 Gazeta Zyrtare nr. 120/2018
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Ligji për Parandalimin e Korrupsionit12 rregullon masat dhe aktivitetet për
parandalimin e korrupsionit, dhe në këtë drejtim ligji ka paraparë mundësinë
që Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit të bashkëpunojë me
organet përkatëse nacionale të shteteve të tjera dhe me organizata ndërkombëtare
që veprojnë në fushën e parandalimit të korrupsionit (neni 55).

4. Korniza ligjore ndërkombëtare
Të gjitha instrumentet ndërkombëtare përkatëse në fushën e bashkëpunimit
gjyqësor ndërkombëtar dhe ndihmës juridike ndërkombëtare - së bashku
me protokollet e tyre shtesë - janë nënshkruar dhe ratifikuar. Veçanërisht,
nga Maqedonia janë nënshkruar dhe ratifikuar Konventat dhe Protokollet e
mëposhtme të KiE13:
•

•

•

•
•
•
•

Konventa Evropiane për Ndihmën e Ndërsjellë në Çështjet Penale; Protokolli
shtesë i Konventës Evropiane për Ndihmën e Ndërsjellë në Çështjet Penale;
Protokolli i dytë shtesë i Konventës Evropiane për Ndihmën e Ndërsjellë në
Çështjet Penale;
Konventa Evropiane për Ekstradimin dhe Protokolli shtesë i Konventës Evropiane
për Ekstradimin, Protokolli i dytë shtesë i Konventës Evropiane për Ekstradimin,
Protokolli i tretë Shtesë i Konventës Evropiane për Ekstradimin;
Konventa për Mbrojtjen e Individëve në lidhje me Përpunimin Automatik të të
Dhënave Personale, Protokolli Shtesë i Konventës për Mbrojtjen e Individëve
në lidhje me Përpunimin Automatik të të Dhënave Personale, në lidhje me
autoritetet mbikëqyrëse dhe rrjedhat e të dhënave ndërkufitare;
Konventa Evropiane për Transferimin e Procedurave në Çështjet Penale;
Konventa për Transferimin e Personave të Dënuar, Protokolli Shtesë i Konventës
për Transferimin e Personave të Dënuar;
Konventa e së Drejtës Penale për Korrupsionin, Protokolli Shtesë i Konventës
së të Drejtës Penale për Korrupsionin;
Konventa e Këshillit të Evropës për Veprim kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore

12 Gazeta Zyrtare nr. 10/08, 161/08, 145/10, 97/15 dhe 148/15
13 Lista e nënshkruesve dhe ratifikimeve të traktatit, statusi më 09.12.2018
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/treaty/country/TFY/RATIFIED?p_auth=ydo7dORg
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Që prej vitit 2008, EUROJUST ka krijuar një kornizë gjithnjë e më të fortë
për bashkëpunim strukturor gjyqësor mes Shteteve Anëtare të BE-së dhe
Shteteve të Ballkanit Perëndimor në luftën kundër krimit të rëndë ndërkufitar.
Marrëveshjet e bashkëpunimit, të cilat çlirojnë mundësinë e një shkëmbimi të
sigurt dhe efikas të informacionit gjyqësor dhe shkëmbimin e provave, janë
lidhur me Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë14.
Gjithashtu, Maqedonia është palë në Konventën e Bashkëpunimit Policor për
Evropën Juglindore, e cila është një konventë unike, pasi kombinon aspekte
të ndryshme të zbatimit të ligjit në nivelin e policisë. Ajo lidhet me kontrollin
e kufijve, çështjet e sigurisë, si dhe hetimin e rregullt të krimit të zakonshëm.
Kjo konventë krijon bazën ligjore për bashkëpunim (kryesisht shkëmbim
informacioni) në një fazë shumë të hershme të parandalimit dhe hetimit të
veprave penale, dhe për këtë arsye ka një potencial të madh për sa i përket
ndikimit të saj në efikasitetin e bashkëpunimit policor.
Për të rregulluar në detaje bashkëpunimin mes dy vendeve në sigurimin e
NNJ-së dhe me qëllim të vendosjes së një bashkëpunimi më efikas, Maqedonia
ka nënshkruar një numër marrëveshjesh dypalëshe me vendet e tjera si:
Serbia, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Kroacia, Kosova, Rumania,
Ukraina, Sllovenia, Turqia dhe vende të tjera.15 Disa nga këto kontrata janë
marrëveshje të vendosura si rregullore nacionale në përputhje me nenin 5 të
Ligjit për zbatimin e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, dhe të gjitha
marrëveshjet dypalëshe të lidhura që nga shpallja e pavarësisë së Maqedonisë.
Në fushën e bashkëpunimit dypalësh, mund të konkludojmë se Republika
e Maqedonisë ndjek një politikë shumë aktive. Disa nga këto marrëveshje
përmbajnë dispozita që mundësojnë komunikim të drejtpërdrejtë ndërmjet
autoriteteve kompetente të përfshira në bashkëpunimin juridik ndërkombëtar,
dhe janë dëshmuar në praktikë si dispozita shumë efektive për të përshpejtuar
procedurat. Marrëveshjet dypalëshe janë vetëm një mënyrë për të shtuar dhe
saktësuar përcaktimin e çështjeve të caktuara në bashkëpunimin ndërkombëtar,
veçanërisht si ekstradimi, transferimi i procedurave, ekzekutimi i gjykimeve
penale, si dhe transferimi i personave të dënuar. Për më tepër, ekzistojnë edhe
një varg memorandumesh mirëkuptimi dhe marrëveshjesh bashkëpunimi,
të cilat shtojnë qëllimin e lehtësimit dhe specifikimit të bashkëpunimit juridik
ndërkombëtar.

5. Vlerësimi i Komisionit Evropian për ndihmën
juridike ndërkombëtare
Republika e Maqedonisë është vend kandidat për anëtarësim në BE që nga viti
2005, por nuk ka filluar ende negociatat e anëtarësimit me Bashkimin Evropian.
Raporti i fundit i progresit i Komisionit Evropian për Maqedoninë (botuar në
prill 2018) vlerëson përparimin e përgjithshëm në zbatimin e standardeve të
nevojshme dhe harmonizimin e direktivave me BE-në. Me rëndësi për NNJ-në në
çështjet penale është raporti në lidhje me kapitullin 24: ai vlerëson efikasitetin
e institucioneve të Maqedonisë në luftën kundër krimit të organizuar si dhe
performancën e tyre në lidhje me ndihmën juridike ndërkombëtare në çështjet
penale dhe civile. BE-ja ka identifikuar që vendi ka arritur njëfarë përparimi në
luftën kundër krimit të organizuar. Edhe pse legjislacioni është përgjithësisht në
harmoni me rregulloret dhe standardet e BE-së, vendi duhet të bëjë përpjekje
shtesë për të qenë më efikas dhe të prodhojë rezultate në nivelin operacional.
Komisioni Evropian thekson se bashkëpunimi mes vendeve fqinje është në nivele
të kënaqshme. Marrëveshjet e Kufirit me të gjitha vendet fqinje po zbatohen
pa probleme. Patrullimet e përbashkëta kufitare dhe qendrat e kontaktit me
Shqipërinë, Bullgarinë, Kosovën dhe Serbinë, kanë vazhduar të veprojnë dhe
funksionojnë si duhet.
Në drejtim të bashkëpunimit gjyqësor në çështjet penale, në raportin e progresit
nuk është ngritur asnjë çështje. Megjithatë, për çështjen e bashkëpunimit
gjyqësor në çështjet civile, raporti thekson se Maqedonia nuk e ka pranuar
Konventën e Hagës për Juridiksionin, Ligjin e Zbatueshëm, Njohjen, Zbatimin
dhe Bashkëpunimin në Lidhje me Përgjegjësinë e Prindërve dhe Masat për
Mbrojtjen e Fëmijëve, të vitit 1996. Maqedonia nuk ka aderuar në Konventën
e 23 nëntorit 2007 mbi Rikuperimin Ndërkombëtar të Mbështetjes së Fëmijëve
dhe Formave të Tjera të Mirëmbajtjes së Familjes.
Në lidhje me NNJ-në, theksohet se në vitin 2017 Maqedonia ka lëshuar ose
marrë 3851 kërkesa për ndihmë juridike ndërkombëtare në çështjet civile
dhe penale. Vendi ka lëshuar 125 kërkesa për ekstradim dhe ka marrë 21.
Maqedonia ka lëshuar 21 kërkesa për transferimin e shtetasve vet të dënuar
në vende të tjera, dhe 12 kërkesa të reja për transferimin e shtetasve të huaj
të dënuar në vendet e tyre të origjinës.16

14 Marrëveshja ndërmjet EUROJUST dhe Maqedonisë http://www.EUROJUST.europa.eu/doclibrary/EUROJUST-framework/agreements/
Agreement%20on%20cooperation%20between%20Eurojust%20and%20the%20former%20Yugoslav%20Republic%20of%20
Macedonia%20(2008)/EUROJUST-fYROM-2008-11-28-EN.pdf
15 Lista e marrëveshjeve dypalëshe të nënshkruara ndërmjet Maqedonisë dhe vendeve të tjera http://www.pravda.gov.mk/
mpd-dypalësha
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16 Dokumenti i punës i stafit të Komisionit, Raporti për Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë për vitin 2018: https://ec.europa.
eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-report.pdf
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6. Korniza institucionale dhe strategjike për
bashkëpunimin ndërkombëtar në çështjet penale

dhe data e duhur për parandalimin e ekstradimit është përdorur vetëm një
herë. Sidoqoftë, vendimi u mor bazuar në vlerësimin e fakteve se disa nga
kërkesat ligjore nuk ishin përmbushur për të lejuar ekstradimet. Deri më tani,
në rastet e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar Ministria e Drejtësisë nuk i ka
përdorur kurrë kompetencat dhe autorizimet e saj për të parandaluar lëndët
e ekstradimit për arsye politike19.
Në kuadër të organizimit të saj, Ministria e Drejtësisë ka një departament
të caktuar për NNJ që kryen veprimet dhe detyrat në emër të Ministrisë së
Drejtësisë. Departamenti për NNJ është përgjegjës për ndihmë juridike si
në çështjet penale ashtu edhe në ato civile, për përgatitjen e marrëveshjeve
dypalëshe në këtë segment, si dhe për ekstradimet dhe transferimet e personave
të dënuar. Departamenti për ndihmë juridike ndërkombëtare është i përbërë
nga dy sektorë20: sektori 1 për ekstradim dhe transferim, dhe sektori 2 për
kërkesa në çështje penale dhe civile.
Sektori për ekstradim dhe transferim është përgjegjës për aktivitetet
ekstraduese, transferimin e të dënuarve maqedonas dhe të huaj që vuajnë
dënimet, informimin e të huajve të ndaluar në Maqedoni, bashkëpunimin
me MPB, Institucionet e Burgjeve, INTERPOL-in, mbledhjen e statistikave për
ekstradimin dhe transferimin e personave të dënuar etj.
Sektori për kërkesa në çështjet penale dhe civile është përgjegjës - ndër
të tjera - për përpunimin e kërkesave për NNJ të gjykatave, për ekzaminimin,
marrjen në pyetje, ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, dorëzimin, kërkesat
për mbështetje pas divorcit, çështjet në lidhje me reciprocitetin, statistikat
mbi çështjet civile.
Për sa i përket burimeve njerëzore, sipas Ligjit për sistematizimin e vendeve
të punës në Ministrinë e Drejtësisë,21 Departamenti për Ndihmë Juridike
Ndërkombëtare punëson 17 persona me profilet e mëposhtme: 1 këshilltar
shtetëror për ndihmë juridike ndërkombëtare; 1 shef i departamentit për ndihmë
juridike ndërkombëtare; 2 drejtues sektori, një për sektorin për ekstradim dhe
transferim dhe një për sektorin për kërkesa në çështje penale dhe civile; 1
këshilltar për ekstradim dhe 1 këshilltar për transferim; 1 bashkëpunëtor i lartë
për ekstradim dhe transferim; 3 bashkëpunëtorë për ekstradim dhe transferim;
2 këshilltarë për kërkesa në çështjet penale dhe civile; 1 bashkëpunëtor i lartë
për kërkesa në çështjet penale dhe civile; 1 bashkëpunëtor për kërkesa në
çështjet penale dhe civile; 3 bashkëpunëtorë për kërkesa në çështjet penale
dhe civile. Megjithatë, aktualisht ky departament nuk është i plotësuar me
staf, pasi punëson 12 persona. Pozitat e mbetura të parapara me Ligjin për
sistematizimin e vendeve të punës janë të lira. Në të njëjtën kohë, pozita e shefit

6.1. Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë është autoriteti qendror për transmetimin e lëndëve
hyrëse dhe dalëse për NNJ, dhe ka kompetenca vendimtare. Institucionet e tjera
përkatëse për bashkëpunimin ndërkombëtar në çështjet penale janë prokuroria
publike dhe gjykatat, përkatësisht autoritetet gjyqësore siç tregohet në ligjin për
bashkëpunim ndërkombëtar dhe agjencitë mbështetëse të zbatimit të ligjit.17
Ministria e Drejtësisë është autoriteti kryesor për bashkëpunimin ndërkombëtar
në çështjet penale dhe përpunimin e ndihmës juridike zyrtare për çështje
penale në Republikën e Maqedonisë. Ministria e Drejtësisë i shqyrton zyrtarisht
të gjitha kërkesat hyrëse për NNJ në çështjet penale dhe vendos nëse ato
kualifikohen për ekzekutim në bazë të së drejtës penale ndërkombëtare.
Ajo është organi filtrues për kërkesat hyrëse dhe dalëse për ndihmë juridike
ndërkombëtare. Përmes këtij roli qendror, Ministria e Drejtësisë është autoriteti
kontaktues për ndërlidhjen e institucioneve përkatëse. Ministria bën lidhjen
formale mes institucioneve nacionale kur bëhet fjalë për çështjet e ekstradimit
dhe transferimit të personave të dënuar. Ministria e Drejtësisë konsiderohet
edhe si lidhja e komunikimit dhe informacionit për shtetasit dhe të huajt që
vuajnë dënimet me burg në vend ose jashtë shtetit, për të huajt e ndaluar, për
shtetasit e ndaluar jashtë shtetit, dhe për miratimin e vizitave.
Ministria e Drejtësisë nuk luan një rol vendimtar në procedurat penale në
kontekstin nacional. Edhe pse ekziston një komunikim i drejtpërdrejtë dhe
shkëmbim informacioni mes autoriteteve përkatëse kompetente, në praktikë
mënyra e drejtpërdrejtë e komunikimit përdoret shumë rrallë. Megjithatë, ligji
për Bashkëpunimin Ndërkombëtar në Çështjet Penale ka paraparë detyrimin
që kopjet e kërkesës për NNJ të dërgohen në Ministrinë e Drejtësisë, pasi
është përgjegjëse për mbledhjen e informacioneve për rastet e bashkëpunimit
ndërkombëtar dhe përpunimin e të dhënave për qëllime statistikore. Në rastet
e ekstradimit, Ministria e Drejtësisë duhet të zotërojë të gjitha dokumentet
që janë thelbësore për ekstradimin. Në këto raste, Ministria e Drejtësisë ka
diskrecionin dhe fjalën e fundit për të aprovuar ose refuzuar ekstradimin
në lëndët e ndihmës juridike ndërkombëtare18. Në praktikë, Ministria e
Drejtësisë gjithmonë ndjek vendimet e gjykatave në lëndët e ekstradimit,

19 Takim dhe bisedë me përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, 1 nëntor 2018
17 Ligji për Bashkëpunimin Ndërkombëtar në Çështjet Penale, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 124/2010

20 Rregullore për Organizimin e Brendshëm të Ministrisë së Drejtësisë të RM, qershor 2015, neni 9

18 Po aty, nenet 66-71

21 Teksti i konsoliduar i Aktit për sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Drejtësisë - shqyrtuar në 2015, 2016 dhe 2017
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të departamentit për ndihmë juridike ndërkombëtare, e cili është gjithashtu e
lirë, është e mbuluar me një punonjës të caktuar në baza të përkohshme. Numri
aktual i stafit, si dhe burimet materiale dhe buxhetore janë të pamjaftueshme
për të përmbushur kërkesat për NNJ dhe duhet të përshtaten sipas dinamikës
dhe nevojave të ditëve të sotme për NNJ.
Departamenti për NNJ është i pajisur me softuer për menaxhimin elektronik
të lëndëve (LURIS) i cili lejon mbledhjen e informacionit dhe të dhënave që
lidhen me regjistrimin e llojit të lëndëve, skanimin e dokumenteve, mbledhjen
e të dhënave statistikore në lidhje me NNJ-në, lëvizjen e lëndëve të NNJ në
departament, të dhënat për kompletimin e lëndëve të NNJ-së, afatin kohor të
nevojshëm për përfundimin e lëndëve të veçanta të NNJ-së, pikën e kontaktit
për lëndë të veçanta të NNJ-së, të dhëna në lidhje me rezultatin e NNJ-së, etj.
Sistemi u prezantua për herë të parë më 1 janar 2018 në kuadër të Ministrisë
së Drejtësisë. Sistemi LURIS është i pajisur në mënyrë që të prodhojë të dhëna
statistikore duke përdorur parametra të ndryshëm në varësi të nevojave të
institucioneve. Duke pasur parasysh që sistemi LURIS është i ri në Maqedoni,
Departamenti për NNJ nuk ishte në gjendje të sigurojë më shumë informacione
për të pasur një panoramë të qartë të situatës aktuale në lidhje me numrin e
lëndëve në shqyrtim, lëndëve të përfunduara, kërkesave dalëse dhe hyrëse,
dhe kohës së kërkuar për ekzekutimi i kërkesave22.
Sidoqoftë, komunikimi në lidhje me ndihmën juridike ndërkombëtare kryhet
online, përmes komunikimit me e-mail. Që t’i jepet përgjigje një kërkese ose
t’i dorëzohet një kërkesë vendit të huaj, duhet të dërgohet/merret një dërgesë
postare zyrtare me dokumentacionin e duhur, pavarësisht nga kompleksiteti
i lëndës së NNJ-së. Të gjitha dërgesat postare merren dhe dërgohen përmes
arkivit të Ministrisë së Drejtësisë. Në varësi të çështjes, lënda dërgohet për
zgjidhje tek njësia e duhur, e cila ndërmerr aktivitetet e nevojshme dhe ia
përcjell lëndën organit përkatës ekzekutiv ose gjyqësor.

dhe ndihmohet nga policia gjyqësore e përbërë nga ekspertë. Për sa i përket
bashkëpunimit ndërkombëtar, rajonal dhe dypalësh, Zyra e Prokurorisë Publike
ka nënshkruar memorandume specifike të mirëkuptimit ose bashkëpunimit me
zyrat e prokurorive të tjera në mënyrë që të lejojë bashkëpunimin ndërkombëtar
më të lehtë dhe më specifik në çështjet penale.
Në praktikë, për ekzekutimin e disa kërkesave hyrëse, Zyra e Prokurorisë
Publike (ZPP) është e detyruar të marrë lejen nga gjykata. Në kontekstin e
ndihmës juridike ndërkombëtare, ata bashkëpunojnë me gjyqtarin e caktuar të
procedurës paraprake. Lëndët e ekstradimeve, transferimeve të procedurave
dhe ekzekutimeve të dënimeve, përpunohen përmes Ministrisë së Drejtësisë.
Sidoqoftë, në çdo rast Ministria e Drejtësisë duhet të jetë gjithmonë e informuar
dhe duhet t’i dërgohet një kopje e kërkesës për ndihmë juridike ndërkombëtare.
ZPP-ja për krimin e organizuar dhe korrupsionin ka përvojën më dinamike të
bashkëpunimit ndërkombëtar. Bashkëpunimi me shtetet e Ballkanit kryhet më
së shpeshti. Prokurorët në ZPP për krimin e organizuar përdorin kontakte të
drejtpërdrejta me kolegët e tyre jashtë vendit, kur një komunikim i tillë është
paraparë me mjete ligjore ose në raste kur kërkohet urgjencë në ndërmarrjen
e veprimeve. Kur këto lloje specifike lëndësh i nënshtrohen bashkëpunimit
ndërkombëtar, komunikimi kryhet përmes kontaktit telefonik ose me e-mail.
Megjithatë, gjithçka duhet të zyrtarizohet më vonë përmes Ministrisë së Drejtësisë,
duke dërguar dokumentet e nevojshme përmes kanaleve zyrtare. Nga ana
tjetër, ZPP-ja me juridiksion të zgjeruar vepron vetëm në shumë pak lëndë
për ndihmë juridike ndërkombëtare, dhe në praktikë ata nuk komunikojnë me
kolegët e tyre nga vendet e tjera, por përkundrazi ata mbështeten në kërkesa
zyrtare për ndihmë juridike ndërkombëtare përmes Ministrisë së Drejtësisë.

6.2. Zyra e Prokurorisë Publike (ZPP)
Korniza kyçe e Prokurorisë Publike është Ligji për Prokurorinë Publike23 dhe
Ligji për Këshillin e Prokurorisë Publike.24 Prokuroria Publike e Republikës
së Maqedonisë, me seli në Shkup, është në majë të hierarkisë.25 Roli aktual i
prokurorisë publike për hetim është marrë nga gjyqtarët hetues me miratimin
e ligjit për Procedurën Penale. Prokurori publik vetëm udhëheq hetimin penal
22 Takim dhe bisedë me përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, 1 nëntor 2018
23 Gazeta Zyrtare e RM 150/2007, 111/2008

6.3. Gjykatat
Pushteti gjyqësor në Republikën e Maqedonisë ushtrohet nga Gjykatat Themelore,
Gjykatat e Apelit, Gjykata Administrative, Gjykata e Lartë Administrative dhe
Gjykata Supreme26. Ekzistojnë 27 gjykata themelore, nga të cilat 11 gjykata janë
me juridiksion të zgjeruar. Gjykatat me juridiksion të zgjeruar kanë përgjegjësi
të merren me kërkesat për bashkëpunim juridik ndërkombëtar dhe mund të
vendosin për lëndët e ekstradimit dhe bashkëpunimit tjetër ndërkombëtar
të specifikuara me ligj.
Në Gjykatën Themelore 1 në Shkup, si gjykata më e madhe në vend, ekziston
një departament i posaçëm për krimin e organizuar dhe korrupsionin, si dhe
një departament për ndihmë juridike ndërkombëtare (letërporosi për ndihmë
juridike ndërkombëtare ose kërkesa për bashkëpunim ndërkombëtar në çështje

24 Gazeta Zyrtare e RM
25 Ligji për Prokurorinë Publike, neni 12
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penale). Megjithëse, në terma praktikë, Departamenti për Ndihmë Juridike
Ndërkombëtare nuk po i justifikon objektivat e themelimit të tij.
Sipas ligjit për NNJ (nenet 15-41), gjyqtarët janë të përfshirë në marrjen e
vendimeve mbi lëndët e ashtuquajtura “të vogla” të ndihmës juridike (transferimi
i dokumenteve, dëgjimi i të akuzuarve, dëshmitarëve ose palëve të dëmtuara,
etj.), ekstradimin, transferimin e të dënuarve, dhe zbatimin e aktgjykimeve të
huaja. Gjykatat i pranojnë kërkesat për NNJ të gjykatave të huaja vetëm nëse
ato paraqiten përmes kanaleve zyrtare. Ata përdorin ekskluzivisht Ministrinë e
Drejtësisë si lidhje komunikimi me vendet e huaja. Gjykatat në Maqedoni marrin
në konsideratë vetëm dokumentet që janë shkruar në gjuhën maqedonase.
Ndihma juridike sigurohet vetëm në mënyrën e përcaktuar nga legjislacioni
nacional. Sidoqoftë, kërkesat e gjykatës së huaj për veprime të caktuara mund
të ekzekutohen në mënyrën e kërkuar nga gjykata e huaj nëse një procedurë
e tillë nuk bie ndesh me ligjin nacional.

komunikim me EUROJUST. Në bazë të marrëveshjes së nënshkruar me
EUROJUST, Maqedonia ka emëruar persona kontakti nga Ministria e
Drejtësisë, nga Prokuroria Themelore Publike për krimin e organizuar,
nga Gjykata Themelore dhe nga Prokuroria Publike Speciale. Me këtë të
fundit, Maqedonia u bë vendi i dytë që caktoi një prokuror ndërlidhës
në EUROJUST nga Prokuroria Speciale në nëntor 2018, pas Malit të Zi që
e emëroi i pari prokurorin e tij në këtë organ27.
Qeverisja Integrative e Sigurisë së Brendshme (IISG) është një rrjet i
Ballkanit Perëndimor i përqendruar në përmirësimin e efikasitetit qeverisës
të bashkëpunimit të brendshëm të sigurisë në këtë rajon. Gjatë viteve, IISG
ka implementuar një sërë aktivitetesh për të përmirësuar bashkëpunimin
rajonal në çështjet penale përmes aktiviteteve arsimore, konferencave dhe
gjithëpërfshirjes sociale të autoriteteve gjyqësore dhe autoriteteve të zbatimit
të ligjit.
Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) është një tjetër rrjet i krijuar në vitin
2008 me qëllim të intensifikimit të bashkëpunimit në rajonin e Evropës Juglindore
në fushat me interes të përbashkët, si dhe për të përmirësuar lidhshmërinë,
për të rritur lëvizshmërinë, për të përmirësuar sundimin e ligjit dhe për të
forcuar sigurinë në rajon. Në lidhje me ndihmën juridike ndërkombëtare, në
strategjinë e vet RCC është i përkushtuar të mbështesë mekanizmat ekzistues
dhe platformat tashmë të vendosura në rajonin e Ballkanit (SELEC, SEEPAG,
SEPCA, dhe PCC SEE) dhe të adresojë sfidat e reja të sigurisë në rajon.
Republika e Maqedonisë është gjithashtu anëtare e Rrjetit të Prokurorëve
të Ballkanit Perëndimor (WBPN) që nga viti 2006. WBPN është një iniciativë
e mbështetur nga GIZ dhe Qendra për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar
(CILC) përmes Programit Rajonal IPA për luftimin dhe kundërveprimin ndaj
krimit të organizuar të rëndë dhe korrupsionit në Ballkanin Perëndimor
(Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe Kosova). Qëllimi
i projektit është të rrisë efektivitetin dhe bashkëpunimin rajonal në BP në
trajtimin e formave të krimeve të rënda të organizuara dhe në luftën kundër
kontrabandës së paligjshme të migrantëve. Aktivitetet janë përqendruar në
forcimin e strukturës operacionale të zbatimit të ligjit dhe agjencive gjyqësore
për bashkëpunim ndërkufitar, hetim, shkëmbim informacioni dhe të dhëna,
bashkëpunim përmes shfrytëzimit të nismave rajonale, përgatitjen e parakushtit
për lidhjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit, si dhe në ndërtimin e aftësive
dhe kapaciteteve të agjencive të zbatimit të ligjit, duke rritur kështu efikasitetin
e tyre.

7. Anëtarësimi dhe bashkëpunimi me organizata,
rrjete dhe nisma ndërkombëtare
Me qëllim të forcimit dhe thellimit të bashkëpunimit dhe luftës kundër krimit
transnacional, institucionet nga Republika e Maqedonisë janë anëtare të
organizatave të dallueshme evropiane dhe ndërkombëtare. Në varësi të temës,
Republika e Maqedonisë është anëtare aktive në organet e Këshillit të Evropës,
të tilla si GRECO, GRETA, CODEXTER, CCPE, PC-OC, etj. Maqedonia gjithashtu ka
nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me EUROPOL-in. Përveç kësaj, ndër
të tjera, vendi është anëtar i INTERPOL-it, ILECU, SELEC/SEEPAG dhe rrjeteve
dhe organeve të tjera rajonale si Rrjeti i Prokurorëve të Ballkanit Perëndimor
(WBPN), konventa e PCC, RCC.
Që nga viti 2003, Republika e Maqedonisë është gjithashtu anëtare e SEEPAG,
i krijuar për të lehtësuar bashkëpunimin gjyqësor në hetime dhe lëndë të
rëndësishme të krimit transkufitar. Si një rrjet i prokurorëve me përvojë,
SEEPAG ka për detyrë të ndihmojë SELEC në çështje operative dhe të lehtësojë
shkëmbimin e shpejtë të informacionit dhe provave në hetimet transkufitare,
si dhe të sigurojë udhëzime, ndihmë dhe rekomandime për politikëbërësit në
rajon për çështjet e drejtësisë dhe zbatimit të ligjit.
Republika e Maqedonisë është vendi i parë nga Ballkani Perëndimor që ka
nënshkruar marrëveshje operacionale dhe strategjike me EUROJUST në
vitin 2008, me qëllim të shkëmbimit të informacionit, lehtësimit dhe
koordinimit të hetimeve dhe pjesëmarrjes në takimet strategjike dhe
operacionale. Ministria e Drejtësisë ka caktuar persona kontakti për
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27 Njoftim për shtyp, Hap madhor kundër krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor, qasur më 4 dhjetor 2018, në dispozicion
në: http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2018/2018-11-20.aspx
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8. Vlerësimi i bashkëpunimit maqedonas në NNJ me
vendet e tjera

8.1. Të dhëna të siguruara nga gjykatat për lëndët e NNJ-së

Përgatitja e kësaj analize është bërë në bazë të informacionit të marrë pas
paraqitjes së kërkesave për qasje në informata në Ministrinë e Drejtësisë, 27
gjykata themelore, 4 gjykata të apelit dhe Gjykatën Supreme të Republikës
së Maqedonisë. Të dhënat statistikore dhe thelbësore që u kërkuan nga
institucionet i referohen periudhës 2016-2018 që është objekt i kësaj analize.
Duhet të theksohet se nuk u morën përgjigje nga të gjitha institucionet të
cilave u janë dorëzuar kërkesa. Në fund, nga institucionet u morën të dhëna
dhe informacione të pjesshme. Në të njëjtën kohë, disa nga të dhënat nuk
janë siguruar në mënyrën e kërkuar. Përgjigja e institucioneve gjyqësore nuk
u realizua në një model të unifikuar, dhe atyre shpesh u mungonin të dhënat
e kërkuara të veçanta. Mes 32 kërkesave për qasje në informacionet me
karakter publik të dërguara në 27 gjykata themelore, 4 gjykata të apelit dhe
në Gjykatën Supreme, informacione u morën nga 20 gjykata. Nga përgjigjet e
marra, 16 gjykata siguruan informacion statistikor për lëndët e NNJ-së, ndërsa
4 prej tyre të tjera na informuan se ata nuk mbajnë shënime për NNJ-në, dhe
na këshilluan për kontakt me Ministrinë e Drejtësisë. Disa nga të dhënat janë
marrë pas afatit të paraparë me ligj. Gjithashtu, jo të gjitha gjykatat ofruan
informacione në lidhje me vendet me të cilat Maqedonia kishte një rast të
ndihmës së ndërsjellë juridike.
Ndërkohë që reagimi nga gjykatat ishte mjaft i paplotë, Ministria e Drejtësisë
siguroi të dhëna vetëm për periudhën prej 1 janarit 2018 deri në 5 nëntor 2018.
Të dhënat për vitet e kaluara nuk janë të disponueshme si rezultat i zjarrit që
goditi Ministrinë e Drejtësisë në vitin 2018 dhe që dogji të gjithë arkivin.28 Të
dhënat nga periudha 2016 dhe 2017 nuk janë regjistruar online në atë kohë,
por përkundrazi ato janë mbajtur vetëm si kopje të shtypura, sepse ministria
e Drejtësisë nuk kishte asnjë softuer për të regjistruar veprimtaritë e NNJ-së.
Sistemi LURIS filloi të përdoret vetëm që nga janari 2018; kështu që mungojnë
të dhënat thelbësore statistikore të dhëna nga Ministria e Drejtësisë për
periudhën 2016 dhe 2017.29 Përfundimisht, Ministria e Drejtësisë siguroi disa
të dhëna statistikore për periudhën 2016 dhe për gjysmën e parë të 2017-ës.

28 Ky informacion u dha në takimin me përfaqësuesit e Ministrisë së Drejtësisë, më 1 nëntor 2018
29 Përgjigje me shkrim nga Ministria e Drejtësisë 19-4977/2 e datës 09.11.2018
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Nga të dhënat e marra nga gjykatat në Maqedoni, duket se gjykatat janë mjaft
aktive në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar në çështjet penale. Për sa u
përket vendeve, të dhënat tregojnë se numri më i madh i lëndëve të ndihmës
së ndërsjellë juridike janë regjistruar mes Maqedonisë dhe Serbisë, Greqisë dhe
Italisë. Ndihma e ndërsjellë juridike është dhënë edhe me Zvicrën, Bosnjën
dhe Hercegovinën, Gjermaninë, Suedinë, Malin e Zi, Kroacinë, Slloveninë,
Australinë, Belgjikën, Kosovën, Danimarkën dhe Hungarinë.
Sa u përket veprave penale, numri më i madh i lëndëve të NNJ-së kanë të
bëjnë me veprat penale të mëposhtme: Mashtrimi, lëndimi trupor, mospagimi
i mbështetjes së fëmijëve. Kërkesat e mbetura për NNJ janë për vepra të tjera
penale të tilla si vepra të rënda penale kundër sigurimit dhe sigurisë publike,
evazioni fiskal, vjedhje të rënda, kapja e automjeteve motorike, vrasje, grabitje,
prodhim dhe shpërndarje e paautorizuar të drogave narkotike, substancave
psikotrope dhe prekursorëve, dhe krime të rënda kundër sigurisë së njerëzve
dhe pronave në trafik.
Sipas të dhënave të marra nga gjykatat, në vitin 2016 gjykatat në Maqedoni
ishin angazhuar në çështje të NNJ-së në 310 lëndë, në vitin 2017 në 319 lëndë,
dhe në vitin 2018 në 237 lëndë. Të dhënat përfshijnë kërkesa hyrëse dhe
dalëse, por gjykatat nuk ofruan informacion specifik për NNJ-në e ofruar dhe
të kërkuar nga Maqedonia. Për sa u përket të dhënave në dispozicion, mund
të konkludojmë se aplikimi i NNJ-së në procedurën penale është në rënie;
prapëseprapë, është e nevojshme të kihet parasysh që jo të gjitha informacionet
u dorëzuan nga gjykatat, dhe të dhënat që kemi marrë nga ministria për vitin
2018 (gjithsej 1629 kërkesa për NNJ) janë më të rëndësishme në funksion të
sistemit të sapokrijuar, i cili ka të dhëna themelore për numrin e lëndëve të
NNJ-së.
Gjykata Themelore 1 në Shkup ishte e përfshirë në shumicën e lëndëve të NNJsë. Në vitin 2016, Gjykata Themelore 1 në Shkup ishte e përfshirë në 65% të
lëndëve të NNJ-së, ndërsa në vitin 2017 dhe 2018 kjo gjykatë ishte e përfshirë
në 61% të lëndëve të NNJ-së që kërkuan angazhimin e autoriteteve gjyqësore.
Është e rëndësishme të theksohet se të gjitha lëndët në të cilat ishte përfshirë
Gjykata Themelore 1 në Shkup janë lëndë që vijnë nga vendet e tjera. Nuk ka
asnjë rast të vetëm në të cilin kjo gjykatë ka kërkuar NNJ nga vendet e tjera.
Këto të dhëna tregojnë se Gjykata Themelore 1 në Shkup është mjaft aktive në
lëndët e NNJ-së për vendet e huaja. Sidoqoftë, të dhënat e gjykatave nuk japin
informacion specifik për përqindjen e rezultateve të ndihmës, afatin kohor të
nevojshëm për përfundimin e tyre, dhe vendet të cilave u është dhënë ndihmë
juridike ndërkombëtare. Në lidhje me llojin e NNJ-së që u kërkua nga Gjykata
Themelore 1 në Shkup, numrat tregojnë se zbatimi i veprimeve procedurale
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është kërkesa më e zakonshme nga vendet e tjera, me mesatarisht 70% të
kërkesave për NNJ (d.m.th. 71% në 2016, 76 % në 2017, dhe 64% në 2018).

8.2. Të dhëna të siguruara nga Ministria e Drejtësisë për lëndët e NNJ-së

Tabela 1: Pasqyra e të dhënave për NNJ të siguruara nga gjykatat për vitet 2016,
2017 dhe 2018
Institucionet

Gjykatat Themelore të Republikës së Maqedonisë

Periudha

2016

2017

2018

Gjykata
Gjykata
Gjykata
Themelore Gjykatat Themelore Gjykatat Themelore Gjykatat
e tjera
1 në
e tjera
1 në
e tjera
1 në
Shkup
Shkup
Shkup
Ekstradim

14

0

13

1

9

2

Tranzit

/

0

/

0

/

0

Zbatimi i
veprimeve
procedurale

145

43

150

70

93

35

Transferimi
i procedurave

0

0

0

0

0

0

Ekstrakte
dhe informacione në
lidhje me
të dhënat
penale

1

58

0

49

1

43

Njohja dhe
zbatimi i
një vendimi
të gjykatës
së huaj

12

0

6

0

12

0

Seanca
dëgjimore

11

0

11

2

11

0

Forma të
tjera të
ndihmës së
ndërsjellë
juridike

19

7

15

2

19

12

202

108

195

124

145

92

GJITHSEJ
106

310

319

237

Të dhënat statistikore të marra nga Ministria e Drejtësisë pasqyrojnë lëndët që
janë regjistruar nga Ministria në periudhën janar - 5 nëntor 2018. Sidoqoftë, në
përgjigje, Ministria e Drejtësisë dha disa shifra kumulative për vitet 2016 dhe
2017. Sipas të dhënave të mbledhura në vitin 2016, nga vendet e tjera Republika
e Maqedonisë ka marrë 1637 kërkesa për bashkëpunim gjyqësor, ndërsa në
të njëjtën kohë ka dorëzuar 1228 kërkesa në vendet e tjera. Maqedonia ka
dorëzuar 121 lëndë për ekstradim, nga të cilat 70 janë aprovuar. Në të njëjtën
kohë, nga 27 kërkesa për ekstradim të dorëzuara në Maqedoni, janë aprovuar
18. Nuk ka të dhëna të disponueshme në lidhje me profilin e vendit nga ku
dhe nga u iniciua NNJ-ja. Ndërsa për periudhën 2017 (deri më 30 qershor)
Maqedonia ka marrë 776 kërkesa për NNJ, dhe në të njëjtën kohë ka dorëzuar
628 kërkesa nga NNJ në vendet e treta. Ministria e Drejtësisë ka dorëzuar 84
kërkesa për ekstradim, mes të cilave 43 janë pranuar. Për të njëjtën periudhë,
vendet e treta kanë kërkuar NNJ nga Maqedonia në 18 lëndë, nga të cilat 9
janë pranuar.30
Në lidhje me të dhënat për vitin 2018, numri i kërkesave hyrëse për bashkëpunim
gjyqësor të marra nga Maqedonia gjatë vitit 2018 është 1464. Numri i kërkesave
për bashkëpunim gjyqësor të dërguara nga Maqedonia drejt vendeve të tjera
për vitin 2018 është 681. Numri i përgjithshëm i kërkesave për NNJ është 2241.
Duke krahasuar këto të dhëna me ato të viteve të kaluara 2016 dhe 2017, ka
një rritje të vogël të lëndëve të NNJ-së mes Maqedonisë dhe vendeve të tjera.
Duhet të theksohet se numri i kërkesave hyrëse në Maqedoni është dy herë
më i lartë nëse krahasohet me numrin e kërkesave të dërguara nga Maqedonia
në vendet e tjera.
Të dhënat tregojnë edhe se përqindja e NNJ-së së pranuar është shumë e ulët,
si në lëndët hyrëse ashtu edhe ato dalëse. Nga lëndët hyrëse të NNJ-së në vitin
2018, vetëm 3.5% janë pranuar, dhe një numër i vogël i lëndëve janë refuzuar.
Në të njëjtën kohë, nga kërkesat dalëse për NNJ në vitin 2018, vetëm 2.5% e
lëndëve janë pranuar dhe zgjidhur. Është interesante të përmenden shifrat në
lidhje me lëndët e NNJ-së në shqyrtim në Maqedoni. Aktualisht ka 1629 lëndë
të NNJ-së në shqyrtim në Maqedoni. Duke krahasuar këtë statistikë me 1464
kërkesat e reja hyrëse për vitin 2018, përqindja e lëndëve në shqyrtim është
111%. Përkundër të dhënave të marra, duhet të theksojmë se nga Ministria e
Drejtësisë na u tha që numri i lëndëve të zgjidhura është shumë më i lartë në
krahasim me numrin e paraqitur në tabelë, ndërsa në të njëjtën kohë numri
i lëndëve në shqyrtim është shumë më i ulët nga numri i paraqitur në tabelë.
Dallimi është shkaktuar nga fakti se sistemi LURIS është vendosur në fillim të
30 Përgjigje me shkrim nga Ministria e Drejtësisë 19-4977/2 e datës 09.11.2018
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këtij viti dhe është ende risi për të punësuarit, dhe për rrjedhojë jo të gjitha të
dhënat janë hedhur rregullisht në sistem. Për më tepër, për shkak të njohurive
të kufizuara për sistemin, tabela të ndryshme ofruan të dhëna të ndryshme në
tabela të cilat nuk janë kompatibile, dhe për këtë arsye nuk ishte e mundur të
gjenerohen të dhëna precize dhe të sakta për lëndët e përgjithshme të NNJ-së
që kanë qarkulluar mes Maqedonisë dhe vendeve të tjera. Për shkak të kësaj,
disa nga statistikat e dhëna në Tabelat 2 dhe 3 të këtij dokumenti në lidhje
me numrin e lëndëve të pranuara, të refuzuara dhe në shqyrtim, nuk mund
të paraqesin situatën reale në Ministrinë e Drejtësisë.
Për sa u përket vendeve të bashkëpunimit, numri më i madh i lëndëve të
NNJ-së është me Serbinë (568), Shqipërinë (154), Bullgarinë (117) dhe Slloveninë
(117). Nga vendet jo të Ballkanit Perëndimor, numri më i madh i kërkesave për
NNJ është me Turqinë (108), Zvicrën (101), Gjermaninë (100), Italinë (96) dhe
Greqinë (96). Një numër i konsiderueshëm i kërkesave për NNJ është bërë edhe
me SHBA. Nga tabela 6 e këtij raporti mund të konkludohet se një përqindje
shumë e lartë (85%) e lëndëve hyrëse për NNJ në Maqedoni vijnë nga vendet
e Ballkanit Perëndimor, çka dëshmon se bashkëpunimi dhe komunikimi mes
vendeve fqinje është në një nivel të kënaqshëm. Pothuajse 50% e lëndëve të
NNJ-së në Maqedoni vijnë nga Serbi si përfituesi më i madh i NNJ-së në rajon,
e ndjekur nga Shqipëria me 12.5%, dhe Sllovenia dhe Bullgaria me 9.5% të
lëndëve. Fatkeqësisht, nga të dhënat e siguruara nga institucionet në Maqedoni
që i nënshtrohen kësaj analize, nuk është e mundur të nxirren informacione
precize dhe të sakta mbi nivelin dhe intensitetin e kërkesave dalëse për NNJ
nga Maqedonia për vendet e Ballkanit Perëndimor.
Sa u përket veprave penale, numri më i madh i kërkesave për NNJ është
për veprat e mëposhtme: Prodhimi dhe shpërndarja e paautorizuar e drogave
narkotike, substancave psikotrope dhe pararendësve (133), mashtrimi (87),
falsifikimit (68), vjedhjeve të rënda (58) dhe rrezikimi i sigurisë në trafik (42). Një
numër i konsiderueshëm i kërkesave për NNJ janë bërë edhe për trafikimin e
migrantëve, evazionin tatimor, mashtrimin me kompjuterë, grabitje, vrasje, etj.
Llojet më të përdorura të NNJ-së janë: ekstrakte dhe informacione që lidhen
me të dhënat penale (449); pas këtyre vijnë: zbatimi i veprimeve procedurale,
dorëzimi i dokumenteve (404), ekstradimi (256), transferimi i personave të
dënuar (76), dhe seancat dëgjimore (45).
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Tabela 2: Pasqyra e kërkesave dalëse për NNJ për vitin 2018
2018

DALËSE (kërkesa të dërguara nga Maqedonia)

TË REJA

SHA të
BE-së

Ekstradim
Tranzit

Të tjerë

SHA të
BE-së

184
0

Zbatimi i veprimeve
procedurale (dorëzimi
i dokumenteve, rekordeve penale, provave
etj.)
Transferimi i procedurave

BP

TË PRANUARA

0

Transferimi i personave të dënuar

9

Të tjerë

SHA të BE-së

16
0

0

142

10

BP

Të refuzuara

0

0

8

0

Të tjerë

SHA të BE-së

5
0

0

0

5

BP

Në shqyrtim

0

0

Të tjerë

202

0

0

0

0

0

BP

0

0

145

1

0

13

0

8

7

8

Ekstrakte dhe informacione në lidhje me të
dhënat penale

8

29

5

0

0

0

0

0

0

9

34

6

Njohja dhe zbatimi i
një vendimi të gjykatës
së huaj

5

12

1

0

0

0

0

0

0

6

12

2

Seanca dëgjimore

3

0

4

0

0

1

0

0

0

3

0

7

Videokonferenca
Forma të tjera të
ndihmës së ndërsjellë
juridike

110

1
26

8

0
19

0

0

0
0

0

0

1
0

27

8

Të tjera

202

0

0

221

GJITHSEJ

681

16

5

733

20
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Tabela 3: Pasqyra e kërkesave hyrëse për NNJ për vitin 2018
2018

HYRËSE (marrë nga Maqedonia)

TË REJA

SHA të
BE-së

Ekstradim
Tranzit

Të tjerë

SHA të
BE-së

72
0

Zbatimi i veprimeve
procedurale (dorëzimi
i dokumenteve, rekordeve penale, provave
etj.)
Transferimi i procedurave

BP

TË PRANUARA

2

Transferimi i personave të dënuar

31

Të tjerë

SHA të BE-së

19
0

0

262

30

BP

Të refuzuara

0

2

68

0

Të tjerë

SHA të BE-së

2
0

0

0

2

BP

Në shqyrtim

1

1

Të tjerë

76

0

0

0

0

0

BP

2

0

298

0

0

30

1

35

3

76

Ekstrakte dhe informacione në lidhje me të
dhënat penale

18

370

19

0

7

1

0

0

0

19

443

19

Njohja dhe zbatimi i
një vendimi të gjykatës
së huaj

5

19

1

1

1

0

0

0

0

6

21

1

Seanca dëgjimore

17

13

8

1

2

0

0

0

1

17

14

9

Videokonferenca
Forma të tjera të
ndihmës së ndërsjellë
juridike

112

2
103

70

0
37

11

3

0
1

0

0

2
0

110

72

Të tjera

315

0

0

334

GJITHSEJ

1464

50

5

1629

42
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Tabela 4: Pasqyra e kërkesave hyrëse për NNJ nga vendet e Ballkanit Perëndimor për vitin 2018

2018

Shqipëria

Bullgaria

Greqia

Mali i Zi

Serbia

Bosnja dhe
Hercegovina

Kroacia

Sllovenia

Kosova

Ekstradim

7

11

12

4

36

1

3

9

8

Zbatimi i veprimeve
procedurale (dorëzimi i
dokumenteve, rekordeve
penale, provave etj.)

47

34

48

1

31

5

10

28

36

Transferimi i procedurave

1

1

0

0

2

0

0

0

0

Transferimi i personave të
dënuar

3

3

1

1

18

2

6

1

2

Ekstrakte dhe informacione
në lidhje me të dhënat
penale

12

4

1

6

363

12

1

9

4

Njohja dhe zbatimi i një
vendimi të gjykatës së huaj

16

7

0

0

8

0

1

0

7

Seanca dëgjimore

0

3

0

1

9

1

3

3

2

Videokonferenca

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Forma të tjera të ndihmës
së ndërsjellë juridike

11

20

15

/

45

5

4

13

10

GJITHSEJ NNJ (Hyrëse)

154

117

96

18

568

32

46

117

92

114

115
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9. Konkluzionet dhe rekomandimet

——Të ngrihen kapacitetet e stafit të Departamentit për NNJ për përdorimin e
sistemit të softuerit LURIS;
——Të vendoset një metode uniforme për administrimin/ekzekutimin e kërkesave
për NNJ në të gjithë sistemin gjyqësor (doracakë etj.);
——Të përmirësohet dhe promovohet komunikimi i drejtpërdrejtë mes
autoriteteve gjyqësore me homologët e tyre në vendet e tjera;
——Të forcohen kapacitetet e Departamentit ekzistues për NNJ në kuadër të
Gjykatës Themelore 1 në Shkup në Maqedoni;
——Të ngrihen kapacitetet e ZPP-së dhe gjykatave për të drejtën penale
ndërkombëtare.

Raporti ofron një përmbledhje të sistemit maqedonas për bashkëpunimin
ndërkombëtar në çështjet penale. Informacioni paraqet gjendjen faktike të
sistemit në vend, dhe nivelin dhe intensitetin e angazhimit të Republikës së
Maqedonisë në nisma ndërkombëtare dhe rajonale që synojnë përmirësimin
bashkëpunimit në luftimin e krimit të organizuar transnacional. Nga aspekti
i bashkëpunimit ndërkombëtar, sistemi maqedonas është në transformim
të vazhdueshëm për të adresuar nevojat dhe sfidat bashkëkohore që lidhen
me krimin e organizuar transnacional dhe bashkëpunimin e ndërsjellë me
vendet e tjera.
Nga informacionet e paraqitura në këtë raport, mund të konkludohet se Maqedonia
po ndjek trendet në këtë çështje dhe po merr pjesë aktive në forma të ndryshme,
në mënyrë që të përmirësojë dhe thjeshtojë kanalet e bashkëpunimit me vendet
fqinje dhe vendet e treta. Në aspektet e pajtueshmërisë dhe gatishmërisë për
t’i trajtuar dhe kapërcyer pengesat, Republika e Maqedonisë ka qenë mjaft
e suksesshme. Me reformën e legjislacionit penal, dhe me gatishmërinë e
saj për të pranuar metoda të reja të bashkëpunimit me vendet e tjera dhe
për thellimin e bashkëpunimit me vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe me
vendet e BE-së, Republika e Maqedonisë ka treguar kapacitete dhe iniciativa
të mjaftueshme për të luftuar krimin e organizuar transnacional që nuk ka
kufij. Sidoqoftë, ekziston nevoja për përmirësim të vazhdueshëm dhe rritje
të standardeve të bashkëpunimit gjyqësor në të gjitha nivelet, veçanërisht
me vendet e Ballkanit Perëndimor, përmes programeve për ndërtimin e
kapaciteteve, takimeve të rregullta mes autoriteteve gjyqësore, dhe praktikave
të shkëmbimit të informacionit.
Prandaj, në përfundim, këtu renditen përpjekjet dhe përmirësimet e mëtutjeshme
që duhen ndërmarrë:
——Të përmirësohet më tej bashkëpunimi gjyqësor në çështjet penale, duke
ratifikuar marrëveshjet ndërkombëtare dhe dypalëshe;
——Të lidhet LURIS me sisteme të tjera elektronike, përkatësisht sistemin e
Gjykatave (AKMIS) dhe sistemin e Prokurorisë Publike;
——Të përdoren udhëzimet për NNJ nga të gjitha gjykatat për të siguruar qasje
dhe praktika të unifikuara;
——Të zhvillohet dhe menaxhohet me efikasitet sistemi i gjykatave (AKMIS)
për mbledhjen, përpunimin dhe analizimin e të dhënave statistikore për
lëndët e gjykatave për NNJ;
——Të pajisen dhe forcohen burimet njerëzore dhe kapacitetet e Departamentit
për NNJ;
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1. Hyrje
Shkurtimisht, ndihma juridike ndërkombëtare në çështjet penale përfshin të
gjitha veprimet e organit të autorizuar të vendit të huaj të ndërmarra me kërkesë
të organit të autorizuar vendas dhe anasjelltas, të cilat përfshijnë ekstradimin
e personave të paditur ose të dënuar, ndërmarrjen ose transferimin e ndjekjes
penale, transferimin e personave të dënuar, transferimin e procedurës penale
nga një vend në tjetrin, ekzekutimin e aktgjykimeve penale dhe format e tjera të
ndihmës së ndërsjellë të parapara me ligj, Konventa të posaçme ndërkombëtare
dhe traktate dypalëshe.
Sistemi ligjor në Serbi ndan traditën dhe vlerat e së drejtës kontinentale/civile,
me tendencë të dukshme për ta ndryshuar në fushën e rregullimit të praktikës
gjyqësore, duke e afruar me modelin hibrid të kombinuar me institutet e së
drejtës së zakonshme. Kodi penal i ndryshuar, kodi i procedurës penale, kodi
i procedurës civile dhe legjislacioni tjetër përkatës sigurojnë baza të mira për
bashkëpunim gjyqësor për çështjet penale në kuadër të rajonit të Ballkanit
Perëndimor. Gjithashtu, pasi që pothuajse të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor
rrjedhin nga ish-Jugosllavia, ato gjithashtu ndajnë traditën e përbashkët juridike
dhe kujtesën institucionale.
Për më tepër, angazhimi strategjik i vendeve të rajonit drejt anëtarësimit
në BE, thekson më tej nevojën për forcimin e bashkëpunimit rajonal, dhe
procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian mund të shihet si një nxitje për
përmirësimin e mëtutjeshëm të bashkëpunimit.

SERBIA

2. Metodologjia e analizës
Metodat kyçe të përdorura për realizimin e kësaj analize ishin hulumtimi në
zyrë, analiza ligjore dhe analiza e raporteve dhe dokumenteve publike, përmes
të cilave janë analizuar korniza nacionale ligjore dhe institucionale, kërkesat për
ndihmë të ndërsjellë juridike dhe parakushtet për ekstradim, mekanizmi për
bashkëpunim të drejtpërdrejtë kundër pandëshkueshmërisë për krimet e luftës,
si dhe potenciali i organizatave të shoqërisë civile për monitorim të mëtejshëm
dhe avokim në këtë fushë. Përveç pikëpamjes nacionale, analiza përfshin një
këndvështrim rajonal dhe global të bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar
në çështjet penale. Një theks i veçantë i është kushtuar bashkëpunimit të
Serbisë me EUROJUST, INTERPOL dhe EUROPOL, si dhe pasqyrës së lëndëve
Gjukiç, Shtërpci dhe Kravica. Analiza, përveç që tregon arritjet dhe mangësitë
kryesore në këtë fushë, ofron një sërë rekomandimesh për përmirësimin e
bashkëpunimit gjyqësor të Serbisë në çështjet penale.
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3. Korniza legjislative - ku qëndron Serbia në rajon

Prof. Andre Klip, në raportin e tij “Lehtësimi i Ndihmës së Ndërsjellë Juridike në
Ballkanin Perëndimor: Drejt heqjes së pengesave në bashkëpunimin ndërkombëtar
në çështjet penale”, nënvizon: “Legjislacioni i Serbisë për ndihmën e ndërsjellë
juridike në çështjet penale është përgjithësisht i përditësuar, konsistent,
thelbësisht logjik dhe parashikon mundësi për t’u ndihmuar shteteve të tjera
dhe për t’u ndihmuar në të gjitha format e bashkëpunimit ndërkombëtar në të
gjitha fazat e procedurës penale. Shkalla e ratifikimit të traktateve përkatëse
të Këshillit të Evropës është shumë e lartë.”6

E veçanta e Serbisë në ndihmën juridike ndërkombëtare është lidhja me
provincën autonome serbe të Kosovës, siç përcaktohet në Kushtetutën aktuale
të Serbisë. Meqenëse statusi i Kosovës nuk është ende i rregulluar plotësisht
dhe nuk ka njohje reciproke mes Serbisë dhe Kosovës, në këto faqe ne nuk
do t’i kushtojmë shumë hapësirë kësaj çështjeje, sidomos duke konsideruar
brishtësinë e saj dhe kontekstin politik. Sidoqoftë, duhet të kemi parasysh se
bashkëpunimi mes autoriteteve serbe dhe kosovare ekziston, ose formalisht
me UNMIK-un1 dhe EULEX-in.
Ndihma juridike ndërkombëtare në Serbi përcaktohet kryesisht në Ligjin për
Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale2. Ky ligj3 u miratua në vitin
2009 dhe krijoi një kornizë themelore ligjore për ndihmën juridike ndërkombëtare
në çështjet penale. Në Raportet e Vendit për Serbinë në vitet e kaluara, BE-ja
vlerëson se korniza legjislative e bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar është
e vendosur dhe funksionale, por jo gjithmonë efikase - një situatë që pasqyron
deklarata të ngjashme në raportet e vendit të Komisionit Evropian për vendet
e Ballkanit Perëndimor, raporte të njohura më parë si Raporte të Progresit.
Ekzistojnë të gjitha themelet për zbatimin efektiv, pasi Ligji për Ndihmën Juridike
Ndërkombëtare në Çështjet Penale ka paraparë procedura të hollësishme. Përveç
ligjit, dhe mbi të, sipas Kushtetutës së Serbisë duhet të theksohen traktatet
ndërkombëtare gjithëpërfshirëse dhe traktatet dypalëshe. Si rezultat i këtij
parimi, baza parësore ligjore për sigurimin e ndihmës juridike ndërkombëtare
në çështjet penale janë traktatet ndërkombëtare shumëpalëshe4 dhe traktate
dypalëshe që Serbia ka nënshkruar me vendet e tjera.
Për më tepër, në rast konflikti mes çdo traktati ndërkombëtar të zbatueshëm
në fushën e bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar në çështjet penale dhe ligjit
në Serbi, traktati ndërkombëtar mbizotëron dhe do të zbatohet drejtpërdrejt,
siç përcaktohet qartë në ligjin përkatës, dhe në formë të dykuptimtë në
Kushtetutën serbe të vitit 2006, në nenet 165, 162, 194 dhe 195, që i vendosin
traktatet ndërkombëtare në baza të barabarta me Kushtetutën e Serbisë.
Përkatësisht, Ligji në nenin 1 përcakton se “në rastet kur nuk ekziston një
traktat ndërkombëtar i ratifikuar ose çështje të caktuara nuk janë rregulluar
në bazë të tij”.
1 Siç përcaktohet në faqen e internetit të Ministrisë së Drejtësisë, bashkëpunimi me UNMIK-un është një nga fushat.

3.1. Bashkëpunimi gjyqësor ndërkombëtar në çështjet penale këndvështrimi global dhe rajonal
Serbia është nënshkruese e një numri traktatesh ndërkombëtare shumëpalëshe
dhe dypalëshe që rregullojnë ekstradimin dhe ka një ritëm të qëndrueshëm të
adoptimit të traktateve të reja me një larmi vendesh. Sa u përket konventave
shumëpalëshe mbi bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar, Serbia i ka
nënshkruar të gjitha traktatet kryesore, siç janë:
•
•
•
•
•
•
•

Konventa e OKB-së Kundër Trafikut të Paligjshëm të Narkotikëve dhe
Substancave Psikotrope
Traktatet e Konventës së OKB-së Kundër Krimit të Organizuar Transnacional.
Serbia ka nënshkruar edhe traktatet rajonale, siç janë:
Konventa Evropiane për Ndihmën e Ndërsjellë në Çështjet Penale,
Konventa Evropiane për Transferimin e Procedurave në Çështjet Penale,
Konventa Evropiane për Ekstradimin dhe tre Protokollet Shtesë të saj,
Konventa Evropiane për Ndihmën e Ndërsjellë në Çështjet Penale dhe
Protokolli i Dytë Shtesë.

Nuk ka asnjë listë të saktë dhe lehtësisht të qasshme të traktateve që ka
nënshkruar Serbia për ndihmën e ndërsjellë juridike në çështjet penale,
megjithatë, të dhënat e fragmentuara të disponueshme nga viti 2012 arrijnë
numrin e gjithsej 42 traktateve për bashkëpunimin gjyqësor me 12 vende, me
një numër të madh të traktateve në përgatitje e sipër, gati për t’u miratuar7.
Për më tepër, me anë të Njoftimit të Suksesionit të Traktateve Ndërkombëtare,
Serbia mori përsipër nga RSF e Jugosllavisë edhe 18 marrëveshje dypalëshe8.
Përfundimisht, për vendet me të cilat nuk ka ndonjë traktat dypalësh të lidhur

2 Ligji për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale (Gazeta Zyrtare e Serbisë 20/2009)
3https://sherloc.unodc.org/res/cld/document/srb/2009/law_on_mutual_assistance_in_criminal_matters_html/Law_on_Mutual_
Assistance_in_Criminal_Matters.pdf
4 Përfshirë traktatet ndërkombëtare që Serbia ka trashëguar nga ish Republika Federale Socialiste e Jugosllavisë me anë të
Njoftimit të Suksesionit të Traktateve Ndërkombëtare.
5Krahaso me informacionin në portalin Kushtetuta Ime (i disponueshëm në serbisht): http://mojustav.rs/strucni-komentar-16/
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6 Krahaso, faqe 11, http://www.prosecutorsnetwork.org/uimages/MLA%20REPORT%20SERBIA.pdf
7 Traktati dypalësh për ekstradimin i Serbisë me SHBA është në përgatitje e sipër, me vonesë të gjatë në përgjigje nga ana e
Serbisë dhe mund të pritet që të nënshkruhet dhe ratifikohet në fillim të vitit 2019.
8 Shqipëria, Bullgaria, Franca, Greqia, Holanda, Italia, Hungaria, Mongolia, Gjermania, Polonia, Rumania, Rusia, Spanja, Zvicra
dhe Britania e Madhe
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apo ato që nuk janë nënshkruese të konventave ndërkombëtare në fushën e
ligjit penal, zbatohen parimet e reciprocitetit.

3.4. Traktati mes Republikës së Serbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës për
Ndryshimet e Marrëveshjes mes Serbisë dhe Malit të Zi dhe Bosnjës dhe
Hercegovinës për Zbatimin e Ndërsjellë të Vendimeve Gjyqësore në Çështjet
Penale (Gazeta Zyrtare, Republika e Serbisë, Marrëveshjet Ndërkombëtare,
nr. 13/2010).
3.5. Më 15 maj 2012 në Beograd u siglua Traktati për Ekstradimin mes Republikës
së Serbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës.

Serbia ka nënshkruar marrëveshje me të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit
Perëndimor që janë objekt i këtij studimi:
1. Traktatet mes Republikës së Serbisë dhe Malit të Zi
1.1. Traktati mes Republikës së Serbisë dhe Malit të Zi për Ndihmën Juridike në
Çështjet Civile dhe Penale (Gazeta Zyrtare, Republika e Serbisë, Marrëveshjet
Ndërkombëtare, nr. 1/2010).
1.2. Traktati mes Republikës së Serbisë dhe Malit të Zi për zbatimin e ndërsjellë
të vendimeve gjyqësore në çështjet penale (Gazeta Zyrtare, Republika e Serbisë,
Marrëveshjet Ndërkombëtare, nr. 1/2010).
1.3. Traktati mes Republikës së Serbisë dhe Malit të Zi për Ekstradimin (Gazeta
Zyrtare, Republika e Serbisë, Marrëveshjet Ndërkombëtare, nr. 1/2010).
1.4. Traktati mes Republikës së Serbisë dhe Malit të Zi për Ndryshimet e
Marrëveshjes për Ekstradimin (Gazeta Zyrtare, Republika e Serbisë, Marrëveshjet
Ndërkombëtare, nr. 1/2011).
2. Traktatet mes Republikës së Serbisë dhe Republikës së Kroacisë
2.1. Traktati mes Republikës së Serbisë dhe Republikës së Kroacisë për
Ndihmën Juridike në Çështjet Civile dhe Penale (Gazeta Zyrtare RSJ Marrëveshjet
Ndërkombëtare, nr. 1/1998).
2.2. Traktati mes Republikës së Serbisë dhe Republikës së Kroacisë për
Ekstradimin (Gazeta Zyrtare, Republika e Serbisë, Marrëveshjet Ndërkombëtare,
nr. 13/2010.)).
3. Traktate mes Serbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës
3.1. Traktati mes BiH, Serbisë dhe Malit të Zi për Ndihmën Juridike në Çështjet
Civile dhe Penale, i 24 shkurtit 2005. (Gazeta Zyrtare Serbi dhe Mali i Zi Marrëveshjet Ndërkombëtare, nr. 6/2005).
3.2. Traktati mes BiH dhe Republikës së Serbisë mbi ndryshimet në Traktatin
mes BiH dhe Serbisë dhe Malit të Zi për Ndihmën Juridike në Çështjet Civile dhe
Penale, i 26 shkurtit 2010. (Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë, Marrëveshjet
Ndërkombëtare, nr. 13/2010).
3.3. Traktati mes Serbisë dhe Malit të Zi dhe Bosnjës dhe Hercegovinës për
Zbatimin e Ndërsjellë të Vendimeve Gjyqësore në Çështjet Penale (Gazeta
Zyrtare, Serbia dhe Mali i Zi - Marrëveshjet Ndërkombëtare, nr. 6/2005).

Si rezultat i përparimit të qëndrueshëm dhe nënshkrimit të traktateve të reja
për ndihmën juridike ndërkombëtare në çështjet penale, mund të përmendim
traktatet mes Republikës së Serbisë dhe Republikës së Kazakistanit të miratuar
në vitin 2018 (Gazeta Zyrtare e R. Së Serbisë - traktati ndërkombëtare nr. 12/2018,
dhe traktati mes dy shteteve për ndihmën juridike në çështjet penale - Gazeta
Zyrtare, R. e Serbisë - traktate ndërkombëtare, nr. 12/2018).
Përveç traktateve, janë nënshkruar një numër i madh memorandumesh
me vendet në rajonin e Ballkanit Perëndimor, siç është Memorandumi i
Mirëkuptimit mes Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë, Prokurorisë
së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë, Prokurorisë së Bosnjës dhe
Hercegovinës, Prokurorisë së Shtetit të Republikës së Kroacisë, Prokurorisë
Publike të Republikës së Serbisë dhe Zyrës së Prokurorit Suprem të Shtetit të
Malit të Zi për bashkëpunimin rajonal kundër krimit të organizuar dhe formave
të tjera të krimeve të rënda, nënshkruar më 30.3.2005 në Shkup, ndryshuar
më 25.1.2010 në Romë.
Duhet të theksojmë edhe Memorandumin për forcimin e bashkëpunimit
rajonal dhe transnacional, si parakusht për luftë të suksesshme kundër krimit
të organizuar në Evropën Juglindore, të lidhur mes Ministrisë së Drejtësisë,
Ministrisë së Brendshme dhe Prokurorëve të Shtetit të Republikës së Serbisë,
Shqipërisë, Maqedonisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Malit të Zi, Rumanisë,
Bullgarisë, Kroacisë dhe Sllovenisë (5.10.2010), dhe shumë të tjerë.
Ligji për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale përmban dispozita
procedurale dhe thelbësore që rregullojnë letërporositë9, kanalet e komunikimit,
urgjencën e procedurave, pranueshmërinë dhe rendin e veprimeve, mohimin e
kërkesave, reciprocitetin, gjuhën dhe kostot e proceseve. Ai gjithashtu jep rrugë
të qartë për konfidencialitetin e informacionit dhe shumë më tepër. Pasqyra
institucionale pasohet nga aspektet e përgjithshme të ofrimit të ndihmës
të ndërsjellë juridike, ekstradimit të të huajve të dyshuar, të akuzuar dhe të
dënuar nga Serbia, procedurës pas kërkesës për ekstradim që Serbia mund t’i
dërgojë një vendi të huaj, tranzitimit të një të huaji përmes territorit të Serbisë,
transferimit të personave të dënuar nga një vend i huaj në Serbi, transferimit të
personave të dënuar nga Serbia në një vend të huaj, transferimit dhe marrjes
përsipër të ndjekjes penale, dhe dispozita përfundimtare të Ligjit, etj.
9 Neni 6 i Ligjit
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Përveç kësaj, kodi i procedurës penale në Serbi10 ka paraparë dispozita që lidhen
me ndihmën e ndërsjellë ndërkombëtare, dhe ato dispozita plotësohen nën
dispozitat e kodit të procedurës penale, përveç nëse përcaktohet ndryshe nga
legjislacioni i Serbisë ose një marrëveshje ndërkombëtare. Kodi i procedurës
penale në Serbi ka paraparë dispozita që lidhen me komunikimin e një kërkese
për ndihmë juridike, veprimet pas kërkesës së autoriteteve të huaja, ekzekutimin
e aktgjykimit të dhënë nga gjykata e huaj, centralizimin e të dhënave, heqjen
dorë nga ndjekja penale kalimin e kësaj përgjegjësie tek një shtet i huaj, si dhe
marrjen e përgjegjësisë për ndjekje penale nga një shtet i huaj.
Për më tepër, gjykatat serbe kanë bashkëpunim të drejtpërdrejtë me gjykatat
e Bosnjës dhe Hercegovinës, ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, Malit
të Zi dhe Sllovenisë.

5) ekzekutimi i kërkesave për ndihmë të ndërsjellë nuk do të cenonte
sovranitetin, sigurinë, rendin publik ose interesa të tjera me rëndësi
thelbësore për Republikën e Serbisë.

3.2. Kërkesa për ndihmë të ndërsjellë juridike dhe parakushtet për
ekzekutimin
Një kërkesë për ndihmë të ndërsjellë juridike do të transmetohet në formën e një
letërporosie. Letërporosia e një autoriteti gjyqësor të huaj dhe dokumentacioni
i bashkangjitur duhet të mbështetet nga përkthimi në gjuhën zyrtare të Serbisë,
i verifikuar nga një përkthyes i certifikuar. Letërporositë nga një autoritet
gjyqësor nacional dhe dokumentacioni i bashkangjitur duhet të përkthehen
në gjuhën zyrtare të shtetit të kërkuar.
Parakushtet për ekzekutimin e kërkesave për ndihmë të ndërsjellë përfshijnë:
1) vepra penale, për të cilën kërkohet ndihmë juridike, përbën shkelje
sipas legjislacionit të Republikës së Serbisë;
2) procedurat për të njëjtën vepër nuk kanë përfunduar plotësisht
para gjykatës nacionale, d.m.th., sanksioni penal nuk është ekzekutuar
plotësisht;
3) ndjekja penale, d.m.th., ekzekutimi i sanksionit penal nuk është të
përjashtuar për shkak të parashkrimit, amnistisë ose faljes së zakonshme;
4) kërkesa për ndihmë juridike nuk i referohet një vepre politike ose
një vepre që lidhet me një vepër politike, d.m.th., një vepër penale që
përfshin vetëm shkelje të detyrave ushtarake;
10 Kodi i Procedurës Penale të Serbisë (Gazeta Zyrtare e RS, nr. 72/2011 dhe 101/2011) https://www.mpravde.gov.rs/files/
Criminal%20Procedure%20Code%20-%202012.pdf
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Në Serbi, ndihmën e ndërsjellë ndërkombëtare e rregullojnë edhe ligje të tjera
të posaçme që lidhen me një procedurë penale, siç është Ligji për konfiskimin
e aseteve që rrjedhin nga krimi11. Ligji i posaçëm parashikon që dispozitat
e marrëveshjeve ndërkombëtare do të zbatohen në rikuperimin e aseteve
ndërkombëtare. Në rast se nuk ka një marrëveshje të tillë, do të zbatohen
dispozitat e këtij ligji. Ky ligj e rregullon më hollësisht procedurën e sekuestrimit
dhe konfiskimit, duke rregulluar institucionet kompetente, formatin e kërkesës
për bashkëpunim, kriteret e vendimit, ekzekutimin e vendimeve të sekuestrimit
dhe konfiskimit, dhe është ndryshuar në vitin 2016 në mënyrë që të jenë në
përputhje me praktikën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

3.3. Bashkëpunim i drejtpërdrejtë kundër pandëshkueshmërisë për
krimet e luftës
Përveç Ligjit, marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe, dhe disa marrëveshjeve
të nënshkruara drejtpërdrejt mes institucioneve gjyqësore të rajonit, theksi më
i madh vihet tek marrëveshjet në rajon në fushën e ndjekjes penale të krimeve
të luftës12. Për më tepër, marrëveshjet në bashkëpunim të drejtpërdrejtë
përfshijnë hetimin e krimeve më të ndërlikuara, si Krimi i Organizuar, Tregtia
e Paligjshme e Narkotikëve, Trafikimi i Qenieve Njerëzore, Tregtia e Armëve,
Korrupsioni, Pastrimi i Parave dhe Terrorizmi Ndërkombëtar.
Për më tepër, në prill 2015, nën kujdesin e OKB-së, Prokuroritë e Kroacisë,
Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Serbisë nënshkruan Udhëzimet për forcimin e
bashkëpunimit rajonal për përpunimin e krimeve të luftës, kërkimin e personave
të zhdukur dhe krijimin e një mekanizmi të koordinimit.
11 (Gazeta Zyrtare 32/2013 dhe 94/2016) https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_oduzimanju_imovine_proistekle_iz_krivicnog_dela.html
12 Protokolli i Marrëveshjes për Arritjen dhe Përmirësimin e Bashkëpunimit të Ndërsjellë për Luftimin e të gjitha Formave të
Krimeve të Rënda mes Prokurorisë Publike të Republikës së Serbisë dhe Zyrës së Prokurorit të Bosnjës dhe Hercegovinës.
2005, http://www.tuzilastvorz.org.rs/upload/Regulation/Document__sr/2016-05/memorandum_srb_bih_lat.pdf
Protokolli i Marrëveshjes për Arritjen dhe Përmirësimin e Bashkëpunimit të Ndërsjellë për Luftimin e të gjitha Formave të Krimeve
të Rënda mes Prokurorisë Publike të Republikës së Serbisë dhe Zyrës së Prokurorisë së Kroacisë, http://www.tuzilastvorz.org.
rs/upload/Regulation/Document__sr/2016-05/memorandum_srb_hrv_lat_1.pdf
Marrëveshja për bashkëpunim në ndjekjen penale të kryesve të akteve penale të krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit
dhe gjenocidit, 2006, http://www.tuzilastvorz.org.rs/upload/Regulation/Document__sr/2016-05/sporazum_srb_hrv_lat45.pdf
Protokolli i Marrëveshjes për Arritjen dhe Përmirësimin e Bashkëpunimit të Ndërsjellë për Luftimin e të gjitha Formave të Krimit
të Organizuar, Tregtimit të Paligjshëm të Narkotikëve, Kontrabandës me Qenie Njerëzore, Kontrabandës me Armë, Korrupsionit,
Pastrimit të Parave, Terrorizmit Ndërkombëtar, Krimeve të Luftës dhe Çështje të Ngjashme me Interes të Ndërsjellë Ndërmjet
Prokurorit Suprem të Shtetit të Republikës së Malit të Zi dhe Zyrës së Prokurorisë së Serbisë.
Protokolli i Marrëveshjes për Arritjen dhe Përmirësimin e Bashkëpunimit të Ndërsjellë për Luftimin e të gjitha Formave të Krimit
të Organizuar, Tregtimit të Paligjshëm të Narkotikëve, Kontrabandës me Qenie Njerëzore, Kontrabandës me Armë, Korrupsionit,
Pastrimit të Parave, Terrorizmit Ndërkombëtar, Krimeve të Luftës dhe Çështje të Ngjashme me Interes të Ndërsjellë Ndërmjet
Zyrës së Prokurorisë së Republikës së Serbisë dhe Zyrës së Prokurorisë së Bosnjës dhe Hercegovinës, nënshkruar në korrik
2005.
Protokolli i Marrëveshjes për Arritjen dhe Përmirësimin e Bashkëpunimit të Ndërsjellë për Luftimin e të gjitha Formave të
Krimeve të Rënda mes Zyrës së Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë dhe Prokurorisë së Serbisë.
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4. Korniza institucionale - role të ndryshme në kuadër
të sistemit dhe procedurave

•
•

Juridiksioni mbi fushën e bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar i takon
Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë, sipas Ligjit për ministritë13 në nenin 9. Ligji
për Ministritë përcakton juridiksionin e Ministrisë së Drejtësisë së Republikës
së Serbisë, i cila mbulon ndihmën e ndërsjellë gjyqësore dhe ekstradimin.
Ministria i kishte zhvilluar kapacitetet institucionale dhe departamentet që
merren me komunikimin me autoritetet kompetente të shteteve kontraktuese.
Edhe Ligji për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale e konfirmoi
këtë në nenin 4, i cili e zgjeron listën e autoriteteve kompetente për të ushtruar
ndihmë të ndërsjellë, përfshirë gjykatat nacionale dhe prokuroritë publike të
përcaktuara me ligj.
Ligji përcakton se në procedurat e ndihmës reciproke do të kryhen veprime të
caktuara nga Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria
e Punëve të Brendshme.
Ligji përcakton që letërporositë e dërguara nga autoritetet gjyqësore të huaja
për ndihmë juridike ndërkombëtare në çështje penale do të transmetohen
përmes Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë, përveç nëse është paraparë ndryshe
nga një traktat ndërkombëtar.

4.1. Ministria e Drejtësisë e Serbisë dhe strukturat e saj institucionale
Në kuadër të departamentit për ndihmën juridike ndërkombëtare janë formuar
dhe janë efektive njësitë/sektorët e brendshëm:
• Sektori për ndihmë juridike ndërkombëtare në çështjet civile
• Sektori për ndihmë juridike ndërkombëtare në çështjet penale14
Ministria e Drejtësisë, në kuadër të Sektorit për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare
në Çështjet Penale ka formuar Njësinë për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare
në Çështjet Penale që ka këto detyra:
•
•
•
•

Vepron sipas kërkesave që vijnë nga gjykatat vendase dhe të huaja, dhe
institucionet e tjera përkatëse;
Dorëzon dhe merr përsipër ndjekjet penale;
Publikon urdhër arrest ndërkombëtar;
Ekzekuton dënime penale dhe transferimin e personave të dënuar;

13 Gazeta Zyrtare e RS, Nr. 44/2014, 14/2015, 54/2015 dhe 96/2015 – ligj tjetër
14 Shih ueb faqen e Ministrisë së Drejtësisë: https://www.mpravde.gov.rs/tekst/3796/odeljenje-za-medjunarodnu-pravnu-pomoc.php
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•
•
•
•

Monitoron integrimet evropiane në lidhje me ndihmën juridike ndërkombëtare;
Ofron ekspertizë për gjykatat dhe organet e tjera në lidhje me validitetin
dhe zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare;
Siguron informacione dhe raporte në lidhje me ndihmën juridike
ndërkombëtare;
Përgatit dhe lidh marrëveshje ndërkombëtare në lidhje me ndihmën
juridike ndërkombëtare;
Bashkëpunon me UNMIK-un dhe organizata të tjera ndërkombëtare;
Validon dokumentet e përdorura jashtë vendit.

Me ndihmën e Holandës, në Ministrinë e Drejtësisë është instaluar një sistem
regjistrimi, LURIS.

4.2. Komunikimi i drejtpërdrejtë - hapat fillestarë
Komunikimi i drejtpërdrejtë me autoritetet e huaja gjyqësore, gjykatat dhe
prokuroritë, është i mundur vetëm nëse qeveriset sipas marrëveshjeve
ndërkombëtare me vendin e huaj dhe bazohet në parimin e reciprocitetit. Për
më tepër, siç thuhet në nenin që përcakton paraburgimin, nëse shërbimi është
kryer direkt ose përmes Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Kriminale
(Interpol), ai do t’i komunikohet Ministrisë së Drejtësisë.
Përkatësisht, sipas nenit 8 të ligjit, “Autoritetet gjyqësore nacionale do të japin
ndihmë të ndërsjellë, sipas rregullit të reciprocitetit. Ministria e Drejtësisë do të
sigurojë një njoftim mbi ekzistencën e reciprocitetit me kërkesë të autoritetit
gjyqësor nacional.
Nëse nuk ka asnjë informacion mbi reciprocitetin, rregulli i reciprocitetit supozohet
se ekziston.” Përveç kësaj, një rregull më themelor është që letërporositë dhe
dokumentet e tjera të bashkëngjitura të autoritetit gjyqësor nacional do t’u
transmetohen autoriteteve të huaja përmes Ministrisë së Drejtësisë. Me kërkesë
të shtetit të kërkuar, letërporositë dhe dokumentet e tjera mbështetëse do të
transmetohen përmes kanaleve diplomatike.
Letërporositë dhe dokumentet mbështetëse, në varësi të reciprocitetit, do t’i
transmetohen drejtpërdrejt një autoriteti gjyqësor të huaj.
Në rast urgjence, ato mund të transmetohen përmes Organizatës Ndërkombëtare
të Policisë Kriminale (Interpol) siç do ta përshkruajmë më në detaje më poshtë.
Autoritetet gjyqësore të huaja mund ta drejtojnë letërporosinë direk tek
autoritetet gjyqësore nacionale, kur një komunikim i tillë është paraparë në
një traktat ndërkombëtar.
Në situatën kur ndihma juridike nuk është e drejtpërdrejtë, Ministria e Drejtësisë
është e detyruar t’ia transmetojë institucioneve përkatëse në Serbi, me detyrim
shtesë për të përcaktuar/identifikuar institucionin përkatës.
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Letërporosia që nuk është dorëzuar në përputhje me dispozitat e Ligjit do
të kthehet për përditësime ose ndryshime, me afatin që nuk mund të jetë
më i gjatë se dy muaj. Një afat i tillë i shkurtër, në krahasim me rajonin15,
veçanërisht që mund të zbatohet me afate më të shkurtër, mund të shkaktojë
paqëndrueshmëri ligjore shtesë.

kur Serbia është e përfshirë kryesisht, dhe tregon bashkëpunimin në lëndët
e trafikut të drogës dhe mashtrime16.
Që nga viti 2004, Serbia ka një pikë kontakti në EUROJUST dhe komunikon
dhe bashkëpunon në mënyrë aktive: kjo është cekur më tej në raportet e
EUROJUST me të dhëna më të hollësishme, dhe me një numër lëndësh. Serbia
është shteti më i kërkuar i Ballkanit Perëndimor në lëndët e EUROJUST, dhe
që nga janari 2015 është përfshirë në 94 lëndë, 20 prej tyre vetëm në 2018.
Serbia mori pjesë në pesë EPH dhe 14 takime koordinuese17.
Në vitin 2017, Serbia ishte përfshirë në 26 lëndë të EUROJUST, kryesisht lëndë
që kishin të bënin me trafik droge, pastrim parash, korrupsion dhe krim të
organizuar të pronave. Grupet e krimit të organizuar ishin të përfshirë në disa
lëndë. Serbia gjithashtu mori pjesë në tre takime koordinuese të organizuara
nga EUROJUST dhe mori pjesë në katër ekipe të përbashkëta hetimore të
mbështetur nga EUROJUST18. Serbia ratifikoi edhe Konventën Evropiane për
Ndihmë të Ndërsjellë në Çështjet Penale, si dhe protokollet që hynë në fuqi në
2003 dhe 200719 dhe ato janë drejtpërdrejt të zbatueshme, duke përcaktuar
kështu komunikimin në çështjet penale mes Serbisë dhe të gjithë anëtarëve
të BE-së.
Ekziston një ofertë e hapur nga udhëheqja e EUROJUST për të rritur bashkëpunimin
mes EUROJUST dhe Serbisë në fushat e: takimeve koordinuese, qendrave të
koordinimit dhe ekipeve të përbashkëta hetimore si për të gjithë vendet e
Ballkanit Perëndimor.

Kur bëhet fjalë për juridiksionin e gjykatës, në rast se gjykata e adresuar, të
cilës i janë përcjellë dokumentet, konstaton se i mungon juridiksionit, ajo do t’i
transmetojë pa vonesë dokumentet në gjykatën përkatëse, në përputhje me
juridiksionin e saj, dhe do të njoftojë Ministria e Drejtësisë që më tej ka rolet
dhe hapat e saj të qartë që duhet të ndërmerren sipas ligjit.

4.3. Sa i është afruar Serbia bashkëpunimit të plotë me EUROJUST,
EUROPOL dhe INTERPOL?
Sipas Ligjit, ndihma e ndërsjellë do të ushtrohet edhe me kërkesë të Gjykatës
Ndërkombëtare të Drejtësisë, Gjykatës Penale Ndërkombëtare, Gjykatës
Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare
të krijuara në bazë të traktateve ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika
e Serbisë. Në kuadër të linjës së institucioneve të tjera ndërkombëtare, në
radhë të parë duhet të konsiderohen INTERPOL dhe EUROJUST.
Përkatësisht, për autoritetet përkatëse serbe, nëse traktati ndërkombëtar e
lejon, në rastet e urgjencës më të lartë letërporosia mund të transmetohet
përmes Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Kriminale (Interpol).

EUROJUST
Për dallim nga Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia, Serbia ende nuk ka nënshkruar
marrëveshjen e bashkëpunimit (operacional) me EUROJUST, për shkak të një
vonese në harmonizimin e legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale
me Acquis-në e BE-së.
Sidoqoftë, kjo nuk e pengon që të jetë një nga shtetet palë e tretë që kanë
bashkëpunim aktiv me këtë institucion. Përkatësisht, sipas të dhënave të
EUROJUST, Serbia, Mali i Zi dhe Bosnja dhe Hercegovina renditen në 10 shtetet
e treta me bashkëpunimin aktiv më të mirë me EUROJUST për çështjet e krimit,
në rolin e një shteti kërkues ose të kërkuar. EUROJUST rendit llojin e lëndëve

15 P.sh., Bosnja përcakton se afati përfundimtar është 3 muaj.

EUROPOL
Bazuar në Ligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes për Bashkëpunim Operacional
dhe Strategjik20 mes Republikës së Serbisë dhe Zyrës të Policisë Evropiane
EUROPOL, në Ministri e Brendshme është themeluar një departament i
posaçëm. Departamenti shkëmben vazhdimisht informacione në lidhje me
kryerjen e veprave penale, informacione mbi rrugët e kontrabandistëve ose të
personave të përfshirë në krime, metodat e policisë forenzike dhe procedurat
hetimore, metodat e trajnimit të oficerëve, metodat analitike të inteligjencës
kriminale, etj.
16 Pyetje dhe Përgjigje, Bashkëpunimi i Eurojust me Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor, i disponueshëm në: http://www.eurojust.
europa.eu/press/Documents/2018-10-05_Eurojust-cooperation-with-Albania-and-Western-Balkan_QA.pdf
17 Po aty
18 Raporti Vjetor 2017 i Eurojust, Eurojust 2018, i disponueshëm në:
http://eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/eurojust%20Annual%20Reports/Annual%20Report%202017/AR2017_EN.pdf
19 Serbia ka rezerva për zbatimin e nenit 16 të Protokollit të Dytë Shtesë.
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/182/declarations?p_auth=1CsC1GIP&_coeconventions_
WAR_coeconventionsportlet_enVigueur=false&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_searchBy=state&_coeconventions_
WAR_coeconventionsportlet_codePays=SAM&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codeNature=2
20 Gazeta Zyrtare e RS, Nr. 5/14
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4.4. Organizatat e shoqërisë civile - potencialet për monitorim dhe
avokim të mëtutjeshëm

6. Praktika e bashkëpunimit gjyqësor rajonal pasqyrë e shkurtër

Roli i shoqërisë civile në lidhje me bashkëpunimin ndërkombëtar në çështjet
penale, mund të përmblidhet në disa pika. Në radhë të parë, mungesa e të dhënave
lehtësisht të disponueshme e bën rolin e OSHC-ve jo të barabartë, duke mos u
mundësuar njohuri të thella të problemeve dhe çështjeve, dhe duke mos u lejuar
të japin rekomandime konkrete dhe të tregojnë nevojat për ndryshimin e politikës.
Organizatat, siç është Qendra e së Drejtës Humanitare, janë përqendruar në
bashkëpunimin në fushën e krimeve të luftës dhe kanë prodhuar një numër të
madh të raporteve për lëndë konkrete, ku trajtohet bashkëpunimi ndërkombëtar
mes prokurorive të Bosnjës, Kroacisë.
Për më tepër, pasi Serbia është angazhuar thellësisht në procesin e integrimit
në BE, me hapjen e Kapitullit 23 që ka të bëjë me gjyqësorin dhe të drejtat
themelore, ekziston një potencial shtesë për OSHC-të21 që të shtjellohen efektet
e bashkëpunimit gjyqësor në çështjet penale dhe të ndërmarrin veprime të
përbashkëta.

Siç u tregua tashmë, ndikimi i ndihmës juridike ndërkombëtare nuk monitorohet
në detaje dhe të dhënat nuk janë të qasshme23 në ueb faqen e Ministrisë së
Drejtësisë së Serbisë. Sidoqoftë, Raporti i BE-së për Serbinë 201824 na jep një
pasqyrë të mirë të përparimit të qëndrueshëm. Përkatësisht, gjatë gjysmës
së dytë të vitit 2017, Serbia ka trajtuar me sukses më shumë kërkesa hyrëse
të bashkëpunimit gjyqësor sesa gjatë gjysmës së dytë të vitit 2016 (nga 1281
në 2254 për lëndë civile, dhe nga 1969 në 2054 për lëndë penale), ndërsa ka
pasur një ulje në trajtimin e kërkesave dalëse të bashkëpunimit në çështjet
penale krahasuar me gjysmën e dytë të vitit 2016 (nga 961 në 788 për çështje
penale). Për çështjet civile ka një rritje nga 982 në 2016 në 1042 në 2017. Në
përgjithësi, kjo rezultoi në më pak kërkesa në shqyrtim në dhjetor 2017 sesa
në dhjetor 2016. Gjithsej të gjitha lëndët në shqyrtim ishte 23176 në dhjetor
2017, krahasuar me 23474 në dhjetor 201625.

5. Marrëveshjet shumëpalëshe dhe dypalëshe arritjet kyçe
Duke përmbledhur arritjet, duhet të theksohet një numër më i madh i sfidave të
mbetura të Marrëveshjeve shumëpalëshe dhe dypalëshe mbi Bashkëpunimin
Gjyqësor, kryesisht në fushën e përgjigjes në kohë, siç u theksua në analizën e
Raportit të Vendit të BE-së për Serbinë. Në Strategjinë nacionale të Reformës
në Sektorin e Drejtësisë është e qartë se Serbia kishte krijuar një kornizë ligjore
në përputhje me acquis-në BE-së, duke lejuar linja të qarta për bashkëpunimin
ndërkombëtar në çështjet penale. Sidoqoftë, pengesa kryesore mbeten
kapacitetet e palëve lokale të interesit për ta përdorur plotësisht kornizën
ekzistuese, si dhe mungesa e shkëmbimit të praktikave të mira.
Sipas Raporti të Departamentit të Shtetit për Trafikimin e Qenieve Njerëzore
për vitin 2017,22 në vitin 2016 u krijua një ekip i përbashkët hetimor mes
Bosnjës dhe Hercegovinës, Serbisë dhe Gjermanisë, i cili rezultoi në bastisje të
sinkronizuara dhe arrestimin e 11 anëtarëve të një grupi të krimit të organizuar,
të cilët ishin të angazhuar në trafikim dhe rekrutim të grave dhe vajzave të reja
nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina për shfrytëzim në Gjermani.

Të dhënat për komunikimin e drejtpërdrejtë mes institucioneve të ndryshme
gjyqësore rajonale nuk janë lehtësisht të qasshme dhe të përmbledhura. Prandaj, shumë nga të dhënat e paraqitura në këtë punim janë produkt i mbledhjes
së të dhënave dytësore, me intervista dhe metodologji më të gjerë, në mënyrë
që të kemi një pamje të detajuar të gjendjes.
Siç u përmend, e veçanta e Serbisë është marrëdhënia e posaçme me autoritetet
e Kosovës që reflektohet edhe në bashkëpunimin gjyqësor në çështjet penale.
Përkatësisht, Ministria e Drejtësisë e Serbisë, Policia e Kosovës dhe misioni i
sundimit të ligjit të BE-së në Kosovë, EULEX, deklaruan se ka pasur një fluks të
rregullt informacioni mes Prishtinës dhe Beogradit vitet e fundit.
Por intervistat e realizuara nga Balkan Insight me zyrtarë26 që punojnë për
institucionet e BE-së dhe të Kosovës, si dhe analistët që e kanë studiuar çështjen,
sugjerojnë se procesi është i mbushur me vështirësi dhe rrallë rezulton me
veprim vendimtar.
Gjyqet për krime lufte janë ato ku përqendrohet pak më shumë publiku serb,
kryesisht për shkak të veprimtarive të shoqërisë civile, dhe aty bashkëpunimi
gjyqësor dhe tendencat e bashkëpunimit janë më të dukshme. Pas mbylljes së
23 ose të paktën jo lehtësisht të qasshme.
24 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-serbia-report.pdf

21 Konventa Nacionale për BE-në, Grupi Punues për Kapitullin 23.

25 Krahaso: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-serbia-report.pdf

22 Bosnja dhe Hercegovina, Zyra për Monitorim dhe Luftim të Trafikimit të Qenieve Njerëzore, Raporti i Trafikimit të Qenieve
Njerëzore për vitin 2017

26 Krahaso: http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-kosovo-stalemate-allows-fugitives-allows-criminals-to-stay-free-05-17-2018
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TPNJ-së, bashkëpunimi gjyqësor mes vendeve të rajonit u bë edhe më thelbësor.
Dhjetëra gjyqe do të shkojnë në “gjykatë speciale serbe për krime lufte”, si dhe
në gjykata të tjera speciale nacionale, dhe qindra të arratisur kriminelë do të
mbeten në arrati - kryesisht nivelet e ulëta dhe të mesme të ushtrisë që nuk u
ndoqën penalisht nga TPNJ-ja. Shumë prej tyre gjetën pandëshkueshmëri në
Serbi, si vendi fqinj, falë shtetësisë së dyfishtë që ata shpesh kanë.

në pension nga forcat kroate boshnjake të kohës së luftës, Këshilli i Mbrojtjes
Kroat dhe shumë më tepër29.
Kjo lëndë, si shumë të tjerë, ishte arsyeja që kryeprokurori në gjykatën e OKB
për krimet e luftës në Hagë, Serge Brammertz, të jepte deklarata të ashpra për
mungesën e bashkëpunimit gjyqësor në çështjet penale në Serbi, veçanërisht
në drejtim të lëndëve në lidhje me Bosnjën dhe Hercegovinën.

6.1. Lënda Gjukiç

6.2. Lënda Shtërpci

Si shembull, ne do të tërheqim vëmendjen për lëndën e Novak Gjukiç që zhvilloi
një sulm artilerie në qytetin e Tuzlës duke vrarë 71 njerëz, lënda e quajtur
porta Tuzla, ose në “Tuzlanska kapija” në boshnjakisht27. Në kohën e sulmit,
Gjukiç ishte komandanti i grupin taktik Ozren të Ushtrisë Serbe të Bosnjës28.
Urdhër arresti për Gjukiç u dha në tetor 2014, por Gjykata e Lartë në Beograd
e ka shtyrë disa herë seancën në të cilën ishte dashur të diskutohej marrja e
përgjegjësisë për burgimin e tij.
Në zbatim të dispozitave të Ligjit për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në
Çështjet Penale, Gjykata e Lartë (në Serbi) mund të miratojë ose të refuzojë një
letërporosi që kërkon ekzekutimin e aktgjykimit të gjykatës së huaj, por nuk
mund të devijojë nga përshkrimi faktik i veprës penale referuar në aktgjykimin
e Gjykatës së Bosnjës dhe Hercegovinës.
Me fjalë të tjera, Gjykata e Lartë mund të hapë procedurën e provës dhe të
marrë parasysh gjetjet e letërporosisë së përmendur.
Kjo lëndë mund të konsiderohet si ilustruese, dhe për këtë po e theksojmë,
pasi vë në pah disa çështje të rëndësishme. Së pari, ajo tregon për problemin e
ndjekjes penale dhe ekzekutimit të dënimeve penale në lidhje me personat që
shmangin përgjegjësinë penale duke lëvizur në territorin e një shteti tjetër, ku
ata kanë nënshtetësi. Së dyti, në këtë lëndë, është mjaft e qartë se për të pasur
bashkëpunim të suksesshëm rajonal, ekziston nevoja për një marrëdhënie të
besueshme mes institucioneve gjyqësore të rajonit. Kjo marrëdhënie duhet
të bazohet në respektimin e ndërsjellë dhe pranimin e fakteve të vendosura
përpara gjykatave të shteteve të tjera të rajonit, domethënë në konfirmimin
e gjykimeve përfundimtare të këtyre gjykatave.
Lënda Gjukiç është një nga më shumë se 40 lëndë në të cilat autoritetet
boshnjake kërkojnë njerëz të dyshuar ose të akuzuar për gjenocid ose krime
lufte që aktualisht banojnë në Serbi ose Kroaci. Mes tyre janë ish ministri i
brendshëm serb i Bosnjës Tomislav Kovac dhe Zlatan Mijo Jelic, një gjeneral

Lënda Shtërpci ishte një nga shembujt pozitiv të bashkëpunimit në çështjet
penale, një lëndë e raportuar nga Zyra e Prokurorit të Shtetit të Bosnjës
dhe Hercegovinës30. Operacioni policor u zhvillua njëkohësisht në territoret
e dy shteteve përkatëse dhe u kapën disa të dyshuar; dhjetë të dyshuar u
arrestuan në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërsa pesë të dyshuar u arrestuan në
Republikën e Serbisë. Këta persona akuzoheshin për krime lufte në Shtërpci
dhe Vishegrad, kur të paktën njëzet viktima, shtetas të Serbisë dhe Malit të
Zi të etnisë boshnjake, një person me kombësi kroate dhe një viktimë me
origjinë afro-aziatike, u rrëmbyen nga treni që shkonte nga Beogradi në Bar
dhe u vranë më vonë në territorin e Bosnjës dhe Hercegovinës31.

6.3. Lënda Kravica
Arrestimet në Serbi në mars 2015 u ndodhën pas një protokolli bashkëpunimi
për krimet e luftës, të nënshkruar në vitin 2013 nga avokatët e posaçëm të
Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Serbisë, pavarësisht rezistencës së zgjatur dhe
vonesës në zbatim (sidomos nga pala boshnjake). Autoritetet e Sarajevës dhe
Beogradit më në fund ranë dakord të ndajnë informacione dhe prova, të lejojnë
ekstradimin e të arratisurve dhe t’u japin juridiksion homologëve të tyre të huaj.
Vetëm kjo bëri të mundur arrestimin e 8 të pandehurve serbë boshnjakë të
Kravicës, të cilët ishin vendosur me vite të tëra në Serbi, duke injoruar gjykimet
e tyre në Bosnjë dhe Hercegovinë32.
Në raporte mund të identifikohen edhe arritjet në bashkëpunim në lidhje me
krimin e organizuar dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Autoritetet serbe kanë
bashkëpunuar kohët e fundit më shpesh në çështjet e migracionit.
29 Krahaso: http://www.balkaninsight.com/en/article/poor-cooperation-leaves-balkan-war-crime-suspects-at-large-09-26-2018
30 Arrestohen të dyshuarit për krime lufte në Shtërpci dhe Vishegrad, Sukses i madh i bashkëpunimit rajonal të zyrave të prokurorëve
në BIH dhe Serbi, 05.12.2014, i disponueshëm në: http://www.tuzilastvobih.gov.ba/?id=2747&jezik=e

27 Krahaso: http://www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2018/12/Analiza_i_preporuke_za_unapredjenje_regionalne_saradnje_u_
procesuiranju_ratnih_zlocina.pdf
28 Të dhënat për lëndën janë të qasshme në Gjykatën e Bosnjës dhe Hercegovinës: http://www.sudbih.gov.ba/predmet/2472/show
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31 Krahaso: Raporti i Qendrës për të Drejtën Humanitare: http://www.hlc-rdc.org/?p=13170&lang=en
32 Krahaso: https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Bosnia-Herzegovina/The-Kravica-case-and-judicial-cooperation-in-theformer-Yugoslavia-181659
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7. Konkluzionet dhe rekomandimet

——Duhet të përmirësohen më tej statistikat dhe infrastruktura aktuale e
përdorur për t’iu përgjigjur kërkesave për ndihmë të ndërsjellë juridike,
për të siguruar një monitorim më të mirë;
——Të reagohet menjëherë duke zbatuar parimin e njohjes së ndërsjellë që
i nënshtrohet analizës së kërkuar të kapaciteteve të nevojshme për të
përmirësuar efikasitetin, duke përfshirë shkathtësi të posaçme juridike
dhe gjuhësore;
——Të organizohet trajnim i vazhdueshëm në kuadër të Akademisë Gjyqësore
për të rritur konsistencën e praktikës gjyqësore në të gjithë vendin,
dhe rrjedhimisht interpretimin dhe zbatimin konsistent të standardeve
ndërkombëtare; Trajnimi duhet të përqendrohet në zhvillime të reja në
bashkëpunimin ndërkombëtar, siç është konfiskimi i aseteve dhe rikuperimi
i aseteve dhe çështje të tjera specifike që rrjedhin nga Konventa e OKB-së
kundër trafikut të paligjshëm të narkotikëve dhe substancave psikotrope,
Konventa e OKB-së kundër krimit të organizuar transnacional dhe Konventa
e OKB-së kundër korrupsionit;
——Informacioni/statistikat/të dhënat duhet të bëhen lehtësisht të qasshme
në ueb faqen e Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë;
——Praktikuesit duhet të inkurajohen të përdorin më shpesh kontakte të
drejtpërdrejta me kolegët jashtë vendit (përmes telefonit dhe postës
elektronike), edhe para se të zhvillohet ndonjë veprim.
——Të identifikohen dhe zgjidhen çështjet e bashkëpunimit rajonal, në veçanti
në lidhje me krimet e luftës dhe shtetësinë e dyfishtë;
——Të intensifikohet nënshkrimi dhe ratifikimi i traktateve dypalëshe me
vendet, me fokus të posaçëm tek ata që janë përgatitura tashmë, siç është
marrëveshja për ekstradimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës;
——Të nënshkruhet një marrëveshje bashkëpunimi (operative) me EUROJUST,
me harmonizimin e legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale
me acquis-në;
——Të bëhet zbatimi i plotë i Marrëveshjes me EUROJUST për të mbështetur
bashkëpunimin e zgjeruar me këtë agjenci;
——Të mbështetet bashkëpunimi i zgjeruar rajonal përmes instrumenteve
financiare të disponueshëm, dhe në veçanti në lidhje me Krimin e
Organizuar, Tregtinë e Paligjshme të Narkotikëve, Kontrabandimin e
Qenieve Njerëzore, Tregtinë e Armëve, Korrupsionin, Pastrimin e Parave,
Terrorizmin Ndërkombëtar dhe Krimet e Luftës, pasi në shumicën e rasteve
këto krime kanë elemente ndërkombëtare dhe rajonale;
——Të forcohet dhe institucionalizohet më tej bashkëpunimi me Kosovën në
lidhje me ndihmën juridike ndërkombëtare.

Serbia ka bërë një përparim të qëndrueshëm në kuadër të bashkëpunimit
ndërkombëtar në çështjet penale, me një numër më të madh të kërkesave dhe
shkallë të lartë reagimi, dhe kështu ka një kornizë të mirë dhe përgjegjësi të
qarta për aktorë të ndryshëm, të koordinuar kryesisht nga Ministria e Drejtësisë.
Ligji për Ndihmën Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale ofron një bazë
të qartë dhe nuk nevojiten ndryshime të mëtejshme thelbësore të kësaj pjese
të legjislacionit, pasi është në përputhje me acquis-në, siç përshkruhet edhe
në Raportin e BE-së të vitit 2018 për Serbinë33.
Mund të jepen rekomandimet kyçe vijuese, me shënimin se shumë prej tyre
mund të identifikohen në vendet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor:
——Të rriten kapacitetet e sektorit përkatës të Ministrisë së Drejtësisë të
Serbisë për t’iu përgjigjur rolit të vet, me fokus të veçantë në mbledhjen e
të dhënave, si dhe prezantimin e të dhënave;
——Të lehtësohet bashkëpunimi i drejtpërdrejtë për kërkesat dalëse mes
gjykatave serbe dhe të huaja dhe për të përqendruar marrjen e kërkesave
për bashkëpunim gjyqësor ndërkombëtar në kuadër të sistemit gjyqësor,
në përputhje me gjetjet e analizave, në mënyrë që ato të përpunohen në
mënyrë më efikase;
——Të shqyrtohen nevojat administrative, buxhetore dhe trajnuese në lidhje
me mbështetjen ndërkombëtare në çështjet penale;
——Të përmirësohet përpunimi i të dhënave statistikore përmes programit
të përmirësuar LURIS dhe nevojave adekuate për financim në këtë fushë;
——Të rriten njohuritë për gjuhët e huaja, veçanërisht anglisht dhe gjermanisht;
——Të rriten kapacitetet e institucioneve gjyqësore për të lehtësuar komunikimin
dhe koordinimin e drejtpërdrejtë mes gjykatave dhe prokurorive;
——Të zhvillohen Doracakët dhe Udhëzimeve të qarta për NNJ-në, si dhe formularë
standard, dhe të bëhen të detyrueshëm për të siguruar metodë/sistem
uniform për administrimin dhe ekzekutimin e kërkesave të zbatueshme
për të gjitha autoritetet e përfshira;
——Të aranzhohen vazhdimësia dhe mundësitë e karrierës për stafin (d.m.th.
punonjës me përvojë në NNJ me shkathtësi gjuhësore);
——Të identifikohen mangësitë dhe të gjenden mekanizmat për të siguruar
përgjigje në një kohë të arsyeshme;

33 Faqe 39: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-serbia-report.pdf
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Përmbledhja e konkluzioneve dhe rekomandimeve

Për Bosnjën dhe Hercegovinën:

Për Shqipërinë:
——Duhet të adresohet mbivendosja/dykuptimësia legjislative ndërmjet Kodit të
Procedurës Penale dhe Ligjit për Marrëdhëniet Juridiksionale me Autoritetet
e Huaja në Çështjet Penale që shkakton konfuzion tek praktikuesit, duke e
konsoliduar rregullimin e këtij legjislacioni.
——Autoritetet shqiptare duhet të përfshijnë bashkëpunimin gjyqësor
ndërkombëtar në çështjet penale në Strategjinë e tyre të Drejtësisë. Përqasja
e politikës do t’u ndihmonte autoriteteve t’i identifikojnë dhe adresojnë më
mirë kërcënimet e zakonshme në rajon, dhe do të ndihmojë në forcimin e
kapaciteteve të tyre teknike dhe analitike.
——Duhet të merren masa për të adresuar mbingarkesën e punës dhe për
të rritur njohuritë profesionale të stafit që punon në departamente që
merren me bashkëpunim gjyqësor ndërkombëtar. Pamundësia për të
siguruar informacionin e kërkuar për këtë studim tregon se ka nevojë për
më shumë personel që duhet të mbajë rekorde më të mira dhe të bëjnë
analizën e të dhënave.
——Jurisprudenca deri më tani ka demonstruar se ka mungesë bashkëpunimi
mes institucioneve të përfshira në bashkëpunimin gjyqësor. Autoritetet
duhet të marrin masa për të krijuar mekanizëm që parandalon shkeljen e
dispozitave ligjore për shkak të mungesës së bashkëpunimit institucional.

——Duhet të rriten kapacitetet e sektorit përkatës të Ministrisë së Drejtësisë së
BiH për t’iu përgjigjur rolit të vet ndërlidhës dhe mbledhjes së të dhënave.
——Duhet të rriten kapacitetet e institucioneve gjyqësore për të lehtësuar
komunikimin dhe koordinimin e drejtpërdrejtë aty ku lejohet.
——Duhet të organizohet trajnim i vazhdueshëm për të rritur konsistencën e
praktikës gjyqësore në të gjithë vendin, dhe rrjedhimisht interpretimin dhe
zbatimin konsistent të standardeve ndërkombëtare.
——Trajnimi duhet të përqendrohet në zhvillime të reja në bashkëpunimin
ndërkombëtar, siç është konfiskimi i aseteve dhe rikuperimi i aseteve dhe
çështje të tjera specifike që rrjedhin nga Konventa e OKB-së kundër trafikut
të paligjshëm të narkotikëve dhe substancave psikotrope, Konventa e
OKB-së kundër krimit të organizuar transnacional dhe Konventa e OKB-së
kundër korrupsionit.
——Duhet të identifikohen dhe zgjidhen çështjet e bashkëpunimit rajonal, dhe
veçanërisht në lidhje me krimet e luftës dhe nënshtetësinë e dyfishtë.
——Duke pasur parasysh strukturën komplekse të gjyqësorit, njësitë
ndërkombëtare të bashkëpunimit gjyqësor duhet të organizohen në
nivele të ndryshme të gjyqësorit për të mbështetur hetimet, dhe duhet
të kenë prokurorë të specializuar që punojnë ekskluzivisht në çështjet e
bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar.
——Duhet të nënshkruhet marrëveshja me EUROJUST për të mbështetur
bashkëpunimin e zgjeruar me këtë agjenci.
——Duhet të kërkohet mbështetja për bashkëpunim të zgjeruar rajonal përmes
instrumenteve financiare të disponueshëm, dhe në veçanti në lidhje me
Krimin e Organizuar, Tregtinë e Paligjshme të Narkotikëve, Kontrabandimin
e Qenieve Njerëzore, Tregtinë e Armëve, Korrupsionin, Pastrimin e Parave,
Terrorizmin Ndërkombëtar dhe Krimet e Luftës, pasi në shumicën e rasteve
këto krime kanë elemente ndërkombëtare dhe rajonale.
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Për Kosovën:

Për Malin e Zi:

——Gjyqtarët dhe prokurorët duhet të jenë më të informuar mbi marrëveshjet
e reja dypalëshe në këtë fushë, por edhe për risitë mbi krimet e reja dhe
format e bashkëpunimit në përgjithësi. Është e preferueshme që Ministria
e Drejtësisë të përgatisë doracakë për gjyqtarët dhe prokurorët.

——Përveç faktit se reforma legjislative ishte domethënëse në periudhën e kaluar,
veçanërisht në fushën e gjyqësorit, rekomandohet të vazhdohet me reformën
në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar. Përveç procesit të transpozimit
të vazhdueshëm të instrumentit të BE-së, paralelisht me këtë proces duhet
të përmirësohet korniza legjislative për ndihmë juridike ndërkombëtare
me ‘vendet e treta’, duke ndryshuar Ligjin ekzistues për Ndihmë Juridike të
Ndërsjellë në Çështjet Penale. Në këtë mënyrë, Ligji duhet të harmonizohet
me konceptin e ri të procedurës penale dhe nevojën në rritje për aplikimin
e disa mekanizmave të ndihmës juridike ndërkombëtare, siç janë ekipet e
hetimit të përbashkët dhe sekuestrimi/konfiskimi i të ardhurave të krimit.

——Për të pasur shkathtësi më të larta gjuhësore, pasi sektori nuk ka mjaft
përkthyes të disponueshëm, Akademia e Drejtësisë duhet të organizojë
kurse gjuhësore dhe të rrisë numrin e përkthyesve.
——Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar duhet të adresohet posaçërisht në
raportet vjetore të Këshillit Gjyqësor dhe atij Prokurorial.
——Ministria duhet të vazhdojë përpjekjet e saja për të pasur më shumë
marrëveshje dypalëshe dhe shkëmbime të praktikave me vendet e tjera,
si dhe të shfrytëzojë projektet ndërkombëtare në lidhje me Ballkanin
Perëndimor.
——Është gjithashtu e rëndësishme që të dhënat e mbledhura nga Ministria
të jenë të organizuara siç duhet. Padyshim që ekzistojnë modele specifike
në bashkëpunimin ndërkombëtar që mund të identifikohen dhe më pas të
përdoren për të pasur politika më të mira dhe më të informuara.

——Ministria e Drejtësisë duhet të insistojë në iniciativat e hartimit të marrëveshjeve
dypalëshe që mungojnë për sigurimin e ndihmës juridike ndërkombëtare,
me vendet me të cilat këto nuk janë nënshkruar ende.
——Duke pasur parasysh faktin se futja e koncepteve të reja juridike në fushën
e bashkëpunimit gjyqësor do të rrisë fushëveprimin e ndihmës juridike kur
Mali i Zi të anëtarësohet në BE, është e nevojshme të ketë një plan për rritjen
e numrit të nëpunësve civilë që do të merren me këto lëndë.
——Është e nevojshme të inkurajohen autoritetet gjyqësore të përdorin komunikim
të drejtpërdrejtë mes autoriteteve gjyqësore në procedurat e ndihmës juridike
ndërkombëtare - kur kjo parashikohet nga Marrëveshja - ose të vendoset
parimi i reciprocitetit.
——Duke pritur që parimi themelor i komunikimit me anë të kontakteve të
drejtpërdrejta mes autoriteteve gjyqësore në fushën e ndihmës juridike
ndërkombëtare të kthehet në praktikë të zakonshme në Mal të Zi dhe
në vendet e rajonit, mund të jetë me vlerë të shqyrtohet ideja e Qendrës
Ndërkombëtare për Ekspertizë në Ministrinë e Drejtësisë.
——Trajnimi ndërkombëtar për të drejtës penale me theks në përvojat praktike
dhe aspektin e detyrueshëm rajonal - si dhe kurset e gjuhëve të huaja - duhet
të jenë pjesë e arsimimit të vazhdueshëm në Ministrinë e Drejtësisë dhe në
autoritetet gjyqësore.
——Të zbatohet LURIS si një sistem uniform për menaxhimin e lëndëve në fushën
e ndihmës juridike ndërkombëtare në të gjitha autoritetet shtetërore të
përfshira, dhe të bëhet rrjetëzimi i tyre. Përveç Ministrisë së Drejtësisë dhe
Shërbimit të Prokurorisë së Shtetit, LURIS ose një sistem i pajtueshëm me
të duhet të vendoset edhe në gjykatat malazeze. Duhet të zhvillohet më tej
ideja e rrjetëzimit me sistemet ekzistuese tashmë në vendet e rajonit.
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Për Republikën e Maqedonisë së Veriut:

Për Serbinë:

——Të përmirësohet më tej bashkëpunimi gjyqësor në çështjet penale, duke
ratifikuar marrëveshjet ndërkombëtare dhe dypalëshe.

——Të rriten kapacitetet e sektorit përkatës të Ministrisë së Drejtësisë të
Serbisë për t’iu përgjigjur rolit të vet, me fokus të veçantë në mbledhjen e
të dhënave, si dhe prezantimin e të dhënave.

——Të lidhet LURIS me sisteme të tjera elektronike, përkatësisht sistemin e
Gjykatave (AKMIS) dhe sistemin e Prokurorisë Publike.
——Të përdoren udhëzimet për NNJ nga të gjitha gjykatat për të siguruar qasje
dhe praktika të unifikuara.
——Të zhvillohet dhe menaxhohet me efikasitet sistemi i gjykatave (AKMIS)
për mbledhjen, përpunimin dhe analizimin e të dhënave statistikore për
lëndët e gjykatave për NNJ.

——Të lehtësohet bashkëpunimi i drejtpërdrejtë për kërkesat dalëse mes
gjykatave serbe dhe të huaja dhe për të përqendruar marrjen e kërkesave
për bashkëpunim gjyqësor ndërkombëtar në kuadër të sistemit gjyqësor,
në përputhje me gjetjet e analizave, në mënyrë që ato të përpunohen në
mënyrë më efikase.
——Të shqyrtohen nevojat administrative, buxhetore dhe trajnuese në lidhje
me mbështetjen ndërkombëtare në çështjet penale.

——Të pajisen dhe forcohen burimet njerëzore dhe kapacitetet e Departamentit
për NNJ.

——Të përmirësohet përpunimi i të dhënave statistikore përmes programit
të përmirësuar LURIS dhe nevojave adekuate për financim në këtë fushë.

——Të ngrihen kapacitetet e stafit të Departamentit për NNJ për përdorimin e
sistemit të softuerit LURIS.

——Të rriten njohuritë për gjuhët e huaja, veçanërisht anglisht dhe gjermanisht.

——Të vendoset një metode uniforme për administrimin/ekzekutimin e kërkesave
për NNJ në të gjithë sistemin gjyqësor (doracakë etj.).
——Të përmirësohet dhe promovohet komunikimi i drejtpërdrejtë mes
autoriteteve gjyqësore me homologët e tyre në vendet e tjera.
——Të forcohen kapacitetet e Departamentit ekzistues për NNJ në kuadër të
Gjykatës Themelore 1 në Shkup në Maqedoni.
——Të ngrihen kapacitetet e ZPP-së dhe gjykatave për të drejtën penale
ndërkombëtare.

——Të rriten kapacitetet e institucioneve gjyqësore për të lehtësuar komunikimin
dhe koordinimin e drejtpërdrejtë mes gjykatave dhe prokurorive.
——Të zhvillohen Doracakët dhe Udhëzimeve të qarta për NNJ-në, si dhe formularë
standard, dhe të bëhen të detyrueshëm për të siguruar metodë/sistem
uniform për administrimin dhe ekzekutimin e kërkesave të zbatueshme
për të gjitha autoritetet e përfshira.
——Të aranzhohen vazhdimësia dhe mundësitë e karrierës për stafin (d.m.th.
punonjës me përvojë në NNJ me shkathtësi gjuhësore).
——Të identifikohen mangësitë dhe të gjenden mekanizmat për të siguruar
përgjigje në një kohë të arsyeshme.
——Duhet të përmirësohen më tej statistikat dhe infrastruktura aktuale e
përdorur për t’iu përgjigjur kërkesave për ndihmë të ndërsjellë juridike,
për të siguruar një monitorim më të mirë.
——Të reagohet menjëherë duke zbatuar parimin e njohjes së ndërsjellë që
i nënshtrohet analizës së kërkuar të kapaciteteve të nevojshme për të
përmirësuar efikasitetin, duke përfshirë shkathtësi të posaçme juridike
dhe gjuhësore.
——Të organizohet trajnim i vazhdueshëm në kuadër të Akademisë Gjyqësore
për të rritur konsistencën e praktikës gjyqësore në të gjithë vendin,
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dhe rrjedhimisht interpretimin dhe zbatimin konsistent të standardeve
ndërkombëtare; Trajnimi duhet të përqendrohet në zhvillime të reja në
bashkëpunimin ndërkombëtar, siç është konfiskimi i aseteve dhe rikuperimi
i aseteve dhe çështje të tjera specifike që rrjedhin nga Konventa e OKB-së
kundër trafikut të paligjshëm të narkotikëve dhe substancave psikotrope,
Konventa e OKB-së kundër krimit të organizuar transnacional dhe Konventa
e OKB-së kundër korrupsionit.
——Informacioni/statistikat/të dhënat duhet të bëhen lehtësisht të qasshme
në ueb faqen e Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë.
——Praktikuesit duhet të inkurajohen të përdorin më shpesh kontakte të
drejtpërdrejta me kolegët jashtë vendit (përmes telefonit dhe postës
elektronike), edhe para se të zhvillohet ndonjë veprim.
——Të identifikohen dhe zgjidhen çështjet e bashkëpunimit rajonal, në veçanti
në lidhje me krimet e luftës dhe shtetësinë e dyfishtë.
——Të intensifikohet nënshkrimi dhe ratifikimi i traktateve dypalëshe me
vendet, me fokus të posaçëm tek ata që janë përgatitura tashmë, siç është
marrëveshja për ekstradimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
——Të nënshkruhet një marrëveshje bashkëpunimi (operative) me EUROJUST,
me harmonizimin e legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale
me acquis-në.
——Të bëhet zbatimi i plotë i Marrëveshjes me EUROJUST për të mbështetur
bashkëpunimin e zgjeruar me këtë agjenci.
——Të mbështetet bashkëpunimi i zgjeruar rajonal përmes instrumenteve
financiare të disponueshëm, dhe në veçanti në lidhje me Krimin e
Organizuar, Tregtinë e Paligjshme të Narkotikëve, Kontrabandimin e
Qenieve Njerëzore, Tregtinë e Armëve, Korrupsionin, Pastrimin e Parave,
Terrorizmin Ndërkombëtar dhe Krimet e Luftës, pasi në shumicën e rasteve
këto krime kanë elemente ndërkombëtare dhe rajonale.
——Të forcohet dhe institucionalizohet më tej bashkëpunimi me Kosovën në
lidhje me ndihmën juridike ndërkombëtare.
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