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Nisur nga problematika e shfaqur në vitet e fundit në lidhje me rritjen
e kultivimit dhe trafikut të narkotikëve dhe luftën kundër krimit të
organizuar, ky Studim vjen me një analizë të thelluar të qasjes së
sistemit gjyqësor dhe gjetje origjinale ndaj këtij fenomeni. Ky Studim
është i pari në llojin e vet i cili shqyrton “politikën penale” të sistemit
gjyqësor ndaj trafikut të narkotikëve dhe krimit të organizuar duke
u nisur thelbësisht nga vendimet e vetë gjykatave të krimeve të
rënda. Analiza dhe gjetjet e këtij Studimi janë projektuar në rreth 225
vendime të gjykatave të krimeve të rënda dhe Gjykatës së Lartë në
periudhën 2005-2015, duke u mbështetur në 5 indikatorë, të formuluar
mbështetur në opinionet e marra me të paktën 10 ekspertë të fushës.
Përvec punës së tre autorëve të këtij studimi, gjetjet e tij janë
konsultuar me gjyqtarë dhe prokurorë me experiencë të njohur
në fushën penale, të cilët duhen përshëndetur për opinionet dhe
sugjerimet e tyre profesionale. Një falenderim i vecantë shkon për Dr.
Aleks Nikollin, Gjyqëtar i Gjykatës së Apelit të Rrethit të Shkodrës për
mendimet konstruktive mbi këtë studim.
Ky studim vjen në kohën e duhur dhe mëton t’i shërbejë politikës
penale, sistemit gjyqësor, agjencive ligjzbatuese, në një luftë sa më
efektive ndaj trafikimit të narkotikëve dhe krimit të organizuar.
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Objektivi kryesor i këtij Studimi është të analizojë politikën penale ndjekur nga sistemi gjyqësor në luftën kundër krimit të
organizuar për periudhën 2005-2015. Duke qenë se sistemi gjyqësor është një ndër institucionet më të rëndësishme në
luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, është me rëndësi dhe interes që të shqyrtohen faktorët dhe standardet
që merren në konsideratë dhe aplikohen në proceset gjyqësore me të pandehur të dyshuar për përfshirje në aktivitete të
paligjshme të krimit të organizuar. Për të kuptuar politikën penale të sistemit gjyqësor ndaj krimit të organizuar, fillimisht u
shqyrtua literatura, dhe më pas janë analizuar rreth 225 vendime të Gjykatës për Krime të Rënda (këtu e më poshtë referuar
si “GJKR”), të periudhës 2005-2015, si dhe janë realizuar 10 intervista me eksperte të fushës (avokatë penalistë, gjyqtarë dhe
prokurorë të krimeve të renda). Analiza është kryer duke u bazuar në 5 indikatorë të përzgjedhur:

1
2
3
4
5

Intepretimi juridik i formave të bashkëpunimit të posaçëm në
kryerjen e veprave penale të rënda
Kohëzgjatja dhe vonesat e gjykimit
Marzhet e dënimit
Masat e sigurimit me paraburgim
Gjykimi i shkurtuar

Politika penale është e lidhur ngushtësisht me cilësinë e ligjit si në kuptimin material dhe procedurial të tij por edhe me
qasjen e gjykatave. Ky Studim tregoi se cilësia e ligjit në kuptimin material por dhe qasja e gjykatave lë shumë vend për
përmirësime.
Analiza e Indikatorit të “gjykimit të shkurtuar” i cili është një element procedurial gjykimi, nënvizon se roli i gjykatës
në këtë formë gjykimi lidhur me analizën e provave, me ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale në vitin 2017, po bëhet
deri diku pasiv duke e shmangur gjykatën nga procesi i debatimit të provave tek gjykimi i krimeve të rënda, një institucion
thelbësor ky në rastin e gjykimit të cështjeve komplekse që lidhen me krimin e organizuar. Nëse gjykimi i shkurtuar ka
përfitime që lidhen me uljen e ngarkesave në sistemin gjyësor, në rastin e gjykatave të krimeve të rënda, të cilat nuk kanë
të njëjtën ngarkesë që kanë gjykatat e krimeve të zakonshme, do duhej analizuar mire nga legjislatori sesi kjo procedurë
gjykimi do të ndihmonte në luftën kundër krimit të organizuar në të gjitha format e tij. Duhet cilësuar se shmangia e gjykimit
të shkurtuar për vepra penale të cilat dënohen me burgim të përjetshëm në ndryshimet e e Kodit të Procedurës Penale në
vitin 2017 është një hap cilësor në këtë drejtim.
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Sidoqoftë, sindroma e amendimit të shpeshtë dhe të nxituar e Kodit Penal dhe atij të Procedurës luan një rol të
rëndësishëm në intepretimin e gjykatave. Politika penale e gjykatave është e ndikuar nga fenomeni i “arrnimit”
të legjislacionit penal në formë të pa studiuar në mënyrë thellësore dhe sistemike. Këtë e tregon edhe analiza e
indikatorit të “intepretimit juridik”, i cili nxjerr në dukje mospërputhjen e vecorive të formave të krimit të organizuar,
pasi për shembull, vecoritë dhe veprat penale në kuadrin e terrorizmit janë shumë më të specifikuara nga ligji se ato
të kryera në kuadrin e organizatës kriminale apo bandës së armatosur.
Nga ana tjetër, shikohet se gjykatat e krimeve të rënda të nivelit të parë kanë një qasje më të zgjeruar përsa i
përket interpretimit të neneve përkatëse që lidhen me format e vecanta të bashkëpunimit të kryerjes së veprave
penale. Ndërkohë që Gjykata e Apelit dhe ajo e Lartë e interpretojnë ligjin ngushtësisht duke e bërë më të vështirë
të provuarit e veçorive specifike të formave të ndryshme të bashkëpunimit të vecantë të trafikut të narkotikëve dhe
krimeve të tjera të rënda, sidomos në rastin e organizatës kriminale.
Nga studimi i indikatorit të “intepretimit juridik” të krijohet ideja sikur Gjykatat e Krimeve të Rënda besojnë se
krimi i organizuar shqiptar nuk është shumë i sofistikuar, madje se forma operative e tij tipike është ajo e “grupit
të strukturuar”. Megjithatë në arsyetimet e saj, Gjykatat i japin shumë rëndësi strukturës organizative për të bërë
dallimin midis bashkëpunimit të vecantë kundrejtë atij të thjeshtë, packa se ligji nuk kërkon që grupi i strukturuar të
ketë strukturë të sofistikuar. Në të kundërt grupimi kriminal do të klasifikohej si “organizatë kriminale”.
Vihet re një farë konfuzioni në interpretimin e Gjykatave dhe dënimet përkatëse. Duke analizuar gjykimet e tyre,
të krijohet përshtypja se Gjykatat i analizojnë vecoritë e grupimeve kriminale duke pasur parasysh konceptualisht
organizatën kriminale, por dënimet i japin në kuadrin e grupit të strukturuar kriminal, kjo edhe pse në disa raste
prokuroria ka kërkuar që gjykimi të kryhet për organizatë kriminale. Në këtë kontekst, dënimet rezultojnë më të
ulëta, duke vënë në pikëpyetje politikën penale të gjykatave. Një problem tjetër që lidhet me këtë qasje është se
jurisprudenca ka avancuar në interpretimin juridik të grupit të strukturuar kriminal, por ka ngelur e pa zhvilluar në
interpretimin e vecorive të grupimeve kriminale në kuadrin e organizatës kriminale. Kjo do të sjellë shumë vështirësi
në kualifikimin e veprave penale në kuadrin e organizatës kriminale, duke bërë që në të ardhmen dënimi i formës
më të lartë të bashkëpunimit të krimit të jetë minimal, faktor që ndikon në efektivitetin e goditjes nga gjyqesori të
këtij krimi.
Në lidhje me luftën kundër narkotikëve, qasja e Gjykatave por edhe Prokurorisë duket se nuk është në përputje me
problematikën që ka ky fenomen sot në Shqipëri. Sic e tregoi edhe analiza e indikatorit të “interpretimit juridik”,
në periudhën 2005-2015 shumica dërmuese e veprave penale që lidhen me narkotikët është dënuar në kuadrin e
bashkëpunimit të thjeshtë dhe jo atij të vecantë. Madje në vitet e fundit (2013-2015), trendi i dënimeve shkon në
dënime individuale dhe jo në kuadër bashkëpunimi, ndërkohë kur dihet se është shumë e vështirë që të realizohet
trafiku i narkotikëve brënda dhe jashtë vendit pa pasur koordinim dhe bashkëpunim të disa aktorëve. Kjo nënkupton
se politika penale e Gjykatave, por edhe e Prokurorise në luftën kundër narkotikëve ka nevojë të rishikohet.
Në lidhje me vlerësimin e indikatorit të “masave të dënimit” të zbatuara për krime të rënda, duke përfshirë vepra
penale në fushën e narkotikëve, ky Studim zbulon se:
Gjatë periudhës 2006-2015, masa më e aplikuar e dënimit për autorë të veprave penale në kompetencën lëndore
të Gjykatës së Krimeve të Rënda është 5-10 vjet burgim (për 38% e numrit total të të dënuarve nga GJKR), ndërsa
dënimi me gjobë është sanksioni penal më pak i zbatuar (për vetëm 1% të të dënuarve). Sanksioni më i ashpër penal,
burgimi i përjetshëm, është dhënë në 125 raste (5 % të të dënuarve). Në përgjithësi, politika e dënimit penal e
ndjekur nga gjykatat kompetente për krime të rënda ka qenë më e ashpër në fillimin e funksionimit të tyre, dhe është
zbutur me kalimin e kohës. Konkretisht, masa e dënimit prej 10-25 vjet burgim njohu rritje në fillimet e veprimtarisë
së gjykatës, duke kulmuar në vitin 2008 dhe që atëherë zbatimi i saj ka shënuar rënie. Rënie të ndjeshme ka shënuar
dhe zbatimi i dënimit me burgim të përjetshëm, i cili nuk u aplikua në asnjë rast në vitin 2015. Nga ana tjetër,
aplikimi i dënimeve mes 5-10 vjet burgim ka njohur rritje nga viti në vit. Rritje ka njohur gjithashtu dhe zbatimi i
masave të dënimit nga 2-5 vjet burgim. Rritjen më të ndjeshme e ka njohur zbatimi i masave të buta të dënimit deri
në 2 vjet burgim.
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Luhatja ndër vite e masave të denimit
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Grafik: Masa mesatare e dënimit për të pandehur, të kërkuar nga Prokuroria dhe caktuar nga Gjykata (3 nivele),
sipas vendimeve gjyqësore të analizuara.
Nga të akuzuarit për vepra penale në fushën e narkotikëve, rezulton se 97% e tyre janë gjendur fajtorë në shkallë të
parë. Masa e dënimit e caktuar më shpesh për ta ka qenë 5-10 burgim (56.2% të të dënuarve). Ky sanksion përbën
në praktikë gjysmën e masës së dënimit të parashikuar nga neni 283/a/ 2 i Kodit Penal “Trafikimi i narkotikëve” (1020 vjet burgim), e cila është dispozita më e referuar dhe gjykuar në periudhën 2006 – 2015. Në ndryshim nga vitet
e shkuara, vitet e fundit, sidomos në vitin 2014 dhe 2015, pothuaj të gjitha çështjet e studiuara (të përzgjedhura
rastësisht) për trafik narkotikësh paraqiten në formën e bashkëpunimit të thjeshtë apo dhe pa elementë bashkëpunimi.
Mosgjetja e elementëve të formave të veçanta të bashkëpunimit (organizata kriminale/grup i strukturuar kriminal)
apo bashkëpunimit sipas nenit 283/a/2 ka rezultuar në lehtësimin e pozitës së të pandehurve dhe rrjedhimisht në
masa dënimi më të ulta.
Nga shqyrtimi i vendimeve gjyqësore për trafik narkotikësh rezulton shumica dërrmuese e të gjykuarve gjatë viteve
2013-2015, janë kryesisht persona në vështirësi ekonomike, studentë, të papunë dhe të padënuar më parë. Roli i
tyre në veprimtarinë e paligjshme ka qenë dytësor (transportues, shofer) dhe nuk ka hetime apo akuza të ngritura
ndaj organizatorëve, financuesve, porositësve apo blerësve me shumicë.
Nga ky studim, vihet re prirja e theksuar për të kërkuar pothuajse gjithmonë masën me natyrë përjashtimore
“arrest me burg”. Të pandehurve për veprat penale të kryera në bashkëpunim u caktohet gjithmonë masa e sigurimit
“arrest me burg”. Pavaresisht se mund të konsiderohet e arsyshme mbajtja në arrest me burg duke marë parasysh
llojin e veprës penale dhe rrezikshmërinë e autorit, arsyetimi i dhënë nga gjykata për nevojën e caktimit dhe
përshtatshmërisë së masës së sigurimit “arrest me burg” nuk është i thelluar sa duhet për të konfirmuar natyrën
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përjashtimore të aplikimit të kësaj mase. Eshtë e nevojshme që në vend që të përdoren frazat standarde duke i
bërë referencë dispozitave procedurale ose perifrazimi i tyre, të jepen të dhëna sa më specifike mbi rrethanat dhe
shkaqet e posacme që përligjin dhe justifikojnë heqjen e lirisë të kryerësve të veprave penale. Nga ana tjetër, shihet
që dhe argumentet e avokatëve që kundërshtojnë mbajtjen në arrest, janë sipërfaqësore dhe ka vend që të jenë më
të plota.
Shumë nga rastet e veprave penale të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, si psh. “Trafikim i
narkotikëve, në bashkëpunim ose me shumë se një herë”, përmbajnë shumë proçedime të lidhura me më shumë se
një të pandehur, si dhe shtyrje të seancave që ndikojnë në kohëzgjatje më të gjatë të gjykimit. Kohëzgjatja mesatare
e gjykimit të trafikimit të narkotikëve të kryer në bashkëpunim në shkallë të parë zgjat mesatarisht 333 ditë. Ndër
vite shtyrjet e seancave gjyqësore kanë ardhur duke u ulur në frekuencë, por ndër shkaqet e zvarritjeve të gjykimeve
rezulton të jenë mungesa e avokatëve mbrojtës të të pandehurve, ndryshimet e herëpashershme të tyre, mungesa
e Prokurorëve apo kërkesat e tyre për seancë të vecantë për paraqitje të provave apo përgatitje të diskutimeve
përfundimtare, mosformimin e trupit gjyqësor, apo mungesat e dëshmitarëve dhe vështirësia për t’i pasur në seancë.
Në mënyrë të përmbledhur ky Studim nxjerr në pah se drejtësia penale e sistemit gjyqësor në luftën kundër trafikut
të narkotikëve në vecanti, dhe krimit të organizuar në përgjithësi, ka nevojë të rishikohet dhe të analizohet më tej.
Paçka se kuadri ligjor penal problematik është një faktor i rëndësishëm në mungesën e eficencës në luftën kundër
krimit të organizuar, gjykatat kanë pasur kompetenca, të cilat jua jep ligji, që nëpërmjet “pushtetit” të intepretimit
ligjor dhe dhënien e masave të dënimit të ndikojnë në një luftë më cilësore ndaj krimit të organizuar dhe trafikut të
narkotikëve në vecanti. Ky Studim nxjerr në pah gjetje të cilat nënvizojnë se sistemi i drejtësisë ka lejuar hapësira
që krimi i organizuar t‘i shmanget drejtësisë.
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HYRJE

Objektivi kryesor i këtij Studimi është të analizojë politikën penale ndjekur nga sistemi gjyqësor në luftën kundër
krimit të organizuar për periudhën 2005-2015. Duke qenë se sistemi gjyqësor është një ndër institucionet më
të rëndësishme në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, është është me rëndësi dhe interes që të
shqyrtohen faktorët dhe standardet që merren në konsideratë dhe aplikohen në proceset gjyqësore me të pandehur
të dyshuar për përfshirje në aktivitete të paligjshme të krimit të organizuar. Me këtë studim është synuar që të
analizohet qasja e goditjes së krimit të organizuar nga sistemi gjyqësor shqiptar në të tre nivelet (Gjykatën e
Shallës së Parë të Krimeve të Rënda, Gjykata e Apelit të Krimeve të Rënda dhe Gjykata e Lartë) për periudhën
2005-2015 duke u fokusuar në trafikun e narkotikëve. Për këtë qëllim në këtë kapitull hyrës do të bëjmë fillimisht një
analizim të shkurtër të kuptimit “politikë penale”. Në pjesën e dytë do të nënvizojmë disa probleme të cilat lidhen me
politikën penale të ndjekur prej sistemit gjyqësor në vitin 2015. Dhe në pjesën e fundit do të trajtojmë në mënyrë
të përmbledhur qëllimin dhe rolin e gjykatave të krimeve të rënda në politikën penale ndaj krimit të organizuar dhe
ndryshimi që ato pësojnë me reformën e re të sistemit gjyqësor me ndryshimet e fundit të Kushtetutës që hyri në
fuqi në 27 korrik 20161.

Terminologjia:
Me politikë penale nënkuptohet strategjia që ka një shtet i caktuar në luftën kundër krimit.
Politika penale ose sic quhet ndryshe në literaturën shqiptare “Politika Kriminale” përkufizohet si një “tërësi masash
të karakterit penal ose jopenal që synojnë të parandalojnë kriminalitetin si dukuri individuale dhe kolektive në një vend
dhe kohë të caktuar”2. Politika kriminale përfshin të gjithë organizmin ligjor dhe institutcional i cili përfshihet në ligjet
penale, politikat e parandalimit të krimit (Ministria e Drejtesisë, Ministria e Brëndëshme, Ministria e Arsimit dhe
Sportit, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Bashkitë dhe Komunat), mbrotja e të drejtave të njeriut (Avokati
i Popullit), hetimi i krimit (polici gjyqësore dhe prokurori), zbatimin e ligjit penal (gjykatat) dhe vuajtjen e dënimit/
rehabilitimin (sistemi penitenciar/shërbimi i provës)3.
Termat e përdorura në literaturën shqiptare nuk i përshtaten atyre të përdorura në legjislacionin penal. Për kodet
përkatëse përdoren termat Kodi Penal dhe Kodi Procedurës Penale ndërkohë që në literaturën shqiptare përdoret
termi “Politikë Kriminale”4 ose “Politikë Ndëshkimore”5. Për të shmangur paqartësitë në këtë raport ne do të përdorimi
termin “Politikë Penale” nocion i cili përdoret edhe tek kodet e sipër cituara dhe që është term i njohur gjërësisht në
shoqëri dhe media. Termi “Politikë Penale” në literaturë nënkupton një shumësi institucionesh (i.e. përvec gjykatave,
prokurorisë, policisë, gjykimit të provës përfshihen dhe institucionet e ndihmës sociale që lidhen me parandalimin),
dhe në përgjithësi zbatuesit e ligjit, me politikë penale i referohen më shumë cilësisë së ligjit6. Ndërkohë që “politika”
penale e Ekzekutivit lidhet me filozofinë e aksionit politik në luftën kundër kriminalitetit nëpërmjet instrumentave
që qeveria përdor, duke nisur që nga legjislacioni penal, buxheti që ju akordohet agjencive ligjzbatuese, sistemit
gjyqësor, prokuroria, dhe politikat reabilitues dhe integruese të të dënuarve.
Termi “politike” penale e sistemit gjyqësor nga ana tjetër në vetvete mund të krijoj paqartësi pasi gjykatat nuk
pretendohet të ndërmarrin politika ta caktuara apo të kenë tagrin ligjor për të inicuar ligje kundër krimit të organizuar.
Megjithatë është i njohur në literaturë7 impakti që kanë vendimet e Gjykatës Kushtetuese në politikat e Ekzekutivit
në rastin e rrëzimit të ligjeve për mos përputhje me Kushtetutën sic do ta cekim një rast si ilustrim më poshtë.
1. Fletore Zyrtare nr. 138, datë 27 korrik 2016.
2. Elezi, I. dhe Hysi, V. (2006) Politika Kriminale, fq.3, Shqipëri:PEGI 2006
3. Po aty
4. Po aty
5. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSCE) (2015) “Dokument politikash për uljen e mbipopullimit në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale”, fq.7.
Aksesusar në < http://www.osce.org/sq/albania/246866?download=true> (26 dhjetor 2016).
6. Në një deklaratë të vitit 2016 Kryetari i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda, Sandër Simoni i referohet kryesisht ndryshimeve ligjore në Kodin Penal të cilat duhet të
përputhen me rrezikshmërinë e veprës penale dhe të jenë më specifike. Gazeta Sot (2016) “Flet kreu i Krimeve të Rënda: Të ashpërsohet politika penale, ja si të dënohen trafikantët”.
Aksesuar në < http://ëëë.sot.com.al/aktualitet/flet-kreu-i-krimeve-t%C3%AB-r%C3%ABnda-t%C3%AB-ashp%C3%ABrsohet-politika-penale-ja-si-t%C3%AB-d%C3%ABnohentrafikant%C3%ABt> (22 dhjetor 2016).
7. Feeley, M.M dhe Rubin, L.E. (2000) Judicial Policy Making and the Modern State: Hoë the Courts Reformed America’s Prison. UK: Cambridge University Press.
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Nga ana tjetër “politika” penale e sistemit gjyqësor nuk duhet të ngatërrohet gjithashtu edhe me atë që quhet
“aktivizëm i gjyqësorit” (judicial activism)8. Ky term i cili në literaturë është mjaft i debatueshëm, nënkupton situatën
kur gjyqtari keq përdor pushtetin e tij të interpretimit të ligjit në funksion të një agjende politike që shpesh lidhet
me botëkuptimin e tij ideologjik. Pra vendimi gjyqësor udhëhiqet më shumë nga qasja politike e gjyqtarit sesa nga
provat materiale. Rastet e “aktivizimit të gjyqësorit” janë të njohura në BE (i.e. (Cassis de Dijon [1979]); SHBA (Roe
v Wade [1973]); Canada (Chaoulli v Quebec [2005]) dhe pretendohet edhe në disa raste të Gjykatës Kushtetuese në
Kosovë (Sabri Hamiti and Other Deputies, Case No. KO 29/11 [2011])9 etj.
Një tjetër nocion i cili gjithashtu nuk duhet keqkuptuar me politikën penale të sistemit gjyqësor është dhe ai që njihet
ndryshe në literaturë si “gjyqësorizimi i politikës” (judicilization of politics). Ky term nënkupton rastet kur gjyqësori
përdor pushtetin e tij për të tërhequr nga vetja gravitetin që ka ligjëvënësi ndaj një ligji me rëndësi për politikat e
një vendi10. Pra nëpërmjet një vendimi gjyqësor, gjykatat mund të detyrojnë ligjvënësin të bëhen ndryshime në ligjin
ekzistues apo të vendosë nëse është i nevojshëm një ligj i ri. Dhe në këtë rast gjykata ushtron ndikimin e saj në
politikat penale të iniciuara nga Ekzekutivi. Në përgjithësi “gjyqësorizimi i politikës” shprehet në rastet kur gjyqësori
merr një rol parësor në zgjidhjen e një krize politike ose problemi social sic mund të jetë edhe politika penale kundër
krimit të organizuar11. Ky fenomen mund të shfaqet edhe kur politika mund të përfshijë gjyqësorin për të zgjidhur
një krizë politike sic ishte edhe rasti i kërkesës së Partisë Demokratike për Ligjin “Për Rivleresimin Kalimtar të
Gjyqtarëve dhe Prokurorëve”. Gjykata Kushtetuese, ndryshoi qasje nga vendimi i saj i vitit 2009 për të ashtëquajturin
“Ligji i Dosjeve”12. Në atë përiudhë kjo Gjykatë nuk e konsideroi gjykimin e ligjit si “konflikt interesi” paçka se ai
ligj prekte disa nga anëtaret e Gjykatës. Me gjithë ngjashmëritë, në rastin e ligjit “Per Rivlerësimin Kalimtar të
Gjyqtarëve dhe Prokurorëve”, Gjykata Kushtetutese ju drejtua Komisionit të Venecias për mendim me arsyetimin se
kishte “konflikt interesi” dhe prekej nga ligji. Komisioni i Venecias mbështeti arsyetimin e Gjykatës Kushtetuese të
vitit 2009 por nuk miratoi arsyetimin e kësaj gjykate në vitin 201613. Ligji për “Rivlerësimin kalimtar të Gjyqtareve
dhe Prokurorëve” është një ligj shumë i rëndësishëm për politikën penale pasi një ndër objektivat e tij është pastrimi
i sistemit gjyqësor nga gjyqtarë dhe prokuror të lidhur me krimin e organizuar.
Një rast tjetër tipik që lidhet edhe me politikën penale të gjyqësorit në luftën kundër krimit të organizuar është edhe
Ligji nr. 10192, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet
masave parandaluese kundër pasurisë”. Komiteti Shqiptar i Helsinkit KSHH datë 10.02.2010 i kërkoi Gjykatës
Kushtetuese shfuqizimin e këtij ligji si të papajtushëm me Kushtetutën dhe Konventën Evropiane të të Drejtave të
Njeriut (KEDNJ) të ligjit nr 1019214. Në arsyetimin e përfaqësuesve të legjislativit nënvizohet rëndësia e këtij ligji në
kuadrin e politikës penale të qeverisjes së vitit 2010 në luftën kundër krimit të organizuar, model i cili ishte huazuar
nga shtetet Evropiane. Një ndër argumentet prapësuese të përfaqesuesve të Kuvendit, si palë e interesuar në proces
ishte se “lufta ndaj krimit të organizuar nuk është bazuar vetëm në konceptin klasik të masës represive, pra vetëm të
dënimit.Tashmë, ligjet lidhur me krimin e organizuar, paraqiten në formatin e përqasjes së bazuar në masa represive
por dhe masa parandaluese”15.
Duhet cilësuar se megjithëse Gjykata Kushtetuese i kishte rrëzuar rreth 20 ligje Ekzekutivit në vitin 2010, në këtë
ligj, i cili kishte shumë rëndësi për politikën penale ndaj luftës së krimit të organizuar, Gjykata Kushtetuese, u

8. Wolfe, Ch. (1997) Judicial Activism: Bulwark of Freedom or Precarious Security? USA: Rowman & Littlefield.
9. Qerimi, Q. dhe Qorrolli, V. (2011) “The President’s Cases: The Role of Kosovo’s Constitutional Court in the Process of Democratic Consolidation”. Berlin Graduate School
of Social Sciences, Punim i prezantuar ne “Workshop for young researchers, ‘Advocates or Notaries of Democracy? A Comparative Socio-legal Analysis of the Role of
Constitutional Courts in Political Transformation Processes’” (22 shtator). Aksesuar në < https://www..bgss.hu-berlin.de/de/bgss/bgssonlinepublications/ëorkshop%20Docu/
advocatesornotariesofdemocracyfolder/paper4neu> (29 dhjetor 2016).
10. Martin, Sh. (2002) “The Success of Judicial Revieë and Democracy” in Shapiro, M. and Stone S.A., (ed.) On Laë Politics and Judicialization. UK: Oxford University Press.
11. Vodo, T. (2011) “The Judicialization of Politics in Albania; the role of the Constitutional Court in the Democratization Process”, Paper presented at 6th ECPR General Conference
on 27 August, University of Iceland.
12. Mendimi i Komisionit të Venecias për “Ligjin e Dosjeve” CDL-AD(2009)044-e. Aksesuar në http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2009)044-e (20
nëntor 2016).
13. Mendimi i Komisionit të Venecias për Ligjin e “Vetingut”, CDL-AD(2016)036-e. Aksesuar në < http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)036-e> (20
nentor 2016).
14. Vendimi Gjykatës Kushtetuese nr. 4, datë 23.02.2011, (V – 4/11).
15. Vendimi Gjykatës Kushtetuese nr. 4, datë 23.02.2011, (V – 4/11), fq.5.
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shpreh në favor të qeverisë. Është interesante të nënvizohet në kuptimin e politikës penale sesi Gjykata lejoi rritjen
e kompetencave të prokurorisë dhe gjykatave të krimeve të rënda megjithëse ato nuk parashikoheshin në Kodin
Penal dhe Kodin e Procedurës Penale. Ky ligj gjithashtu për herë të parë i dha të drejtën një gjykate penale për të
gjykuar cështje civile sic ishte dhe sekuestrimi i pronave të cilat vinin nga aktivitetet kriminale. Sidoqoftë është e
vështirë të thuhet se ky ligj arriti të prodhojë efekte pozitive duke ditur se çështja e sekuestrimit dhe administrimit
të pronave që burojnë nga aktivitetet kriminale ngelet edhe një problem i pazgjidhur mire edhe në vitin 2016. Për
disa vite rresht, përfshi dhe vitin e fundit, Komisioni Europian ka shprehur shqetësim për nivelin e ulët të historikut
të të dhënave për ngrirjen dhe konfiskimin e aseteve të paligjshme16. Për më tepër, një investigim i Rrjetit Ballkanik
të Gazetarëve Inestigativë (BIRN-Abania) i mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, zbuloi në
Maj 2016 se si pasuri të sekuestruara për shkak të origjinës së tyre kriminale, vazhdojnë në fakt të gjenerojnë të
ardhura për familjarët e të dënuarve për veprimtari të krimit të organizuar17.

Problematikat e politikës penale
Duhet pasur parasysh se sistemi ynë gjyqësor është i ndërtuar duke huazuar në praktika të ndryshme ligjore brenda
familjes juridike të së drejtës civile. Institucionet e së drejtës penale nga vetë natyra e cila lidhet me luftën kundër
parandalimit dhe ndërshikimit të krimit janë të lidhura ngushtësisht me kontekstin kulturor dhe social ku ato
veprojnë. Shoqëri të ndryshme bëjnë kategorizime të ndryshme midis krimit dhe veprave të dënueshme konform
traditës së tyre të mirë juridike. Për shembull Gjermanët diferencojnë ‘Straftaten’ (krime) nga “Ordnungsëidrigkeiten”
(shkelje)18. Sistemi Common Law bën një ndarje të llojeve të krimeve në mala prohibita (vepra të ndaluara) dhe
malai in se (krime në mënyrë të natyrshme të këqija) ku në të parën bëjnë pjesë ato krime të cilat cilësohen të tilla
nga ligji (shkelje të rregullave të qarkullimit), ndërsa mala in se janë të gjitha krimet të cilat sjellin pasoja të rënda
pavarësisht se ligji mundet të mos i konsideroj të tilla (krime ndaj jetës)19.
Përcaktimi dhe ndarja e saktë e krimeve është tregues i fuqisë normative që ka konteksti kulturor në kategorizimin e
krimeve dhe influencën në ngritjen e institucioneve penale. Në këtë drejtim një ndër problemet kryesore që lidhet me
politikën penale në Shqipëri është mungesa e një sistemi juridik të konsoliduar i cili nuk reflekton qartë kontekstin
shqiptar. Qysh në krye të herës sistemi aktual i drejtësisë penale është kritikuar për shkak të një arrënimi dhe
përzierje institucionesh penale të marra në mënyrë të shkëputur nga shtete të tjera. Nga ana tjetër, dhe që mbetet
një problematike edhe në kohët e sotme, ështe dhe përkthimi difektoz, gati literal, që ju bëhet legjislacioneve të
huaja të cilat përfshihen në legjislacionin tonë penal. Ka mungesë gjithashtu të komentarëve të posacëm të thelluar
të cilët do të duhet të sqarojnë termat juridik duke nënvizuar kuptimin e tyre sipas legjislacioneve të huaja ku janë
huazuar dhe interpretimi juridik që ju ka dhënë jurisprudence shqiptare në vite. Shqetësimi në këtë pikë është ngritur
nga OSCE që në vitin 2006, në raportin e të cilës nënvizohet se:
“…..një pjesë e madhe e legjislacionit është marrë dhe përkthyer nga sisteme të tjera ligjore. Për shembull,
KPrP është një përkthim dhe përshtatje e Kodit italian të Procedurës Penale, ndërsa Kodi Penal është një
përshtatje nga legjislacioni penal francez. Dykuptimësitë ekzistuese gjuhësore mund të rriten nga përkthimi
dhe kuptimi i një neni nganjëherë mund të humbasë fare. Gjuha në vetvete është diçka e pasaktë – është në
vetvete sfida më e madhe për çdo ligjvënës – dhe interpretimi i koncepteve të ndryshme varion në gjuhë të
ndryshme, duke e bërë përkthimin e ligjeve nganjëherë një pengesë të pakapërcyeshme. Një problem tjetër
lidhur me marrjen e ligjeve nga jashtë dhe përkthimin e tyre është mungesa e punës përgatitore për të
ndihmuar në interpretim, ose edhe në komentarët e përshtatshëm.”20
16. lKomisioni Europian, “EU Report Albania 2016”, fq 19, Bruksel. I aksesueshëm online në: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_
documents/2016/20161109_report_albania.pdf
17. Vezaj, F “Të dënuarit e krimit të organizuar vjelin frytet e bizneseve të sekuestruara”, BIRN, 30 Maj 2016, I aksesueshëm online në: https://www.reporter.al/te-denuarit-e-krimitte-organizuar-vjelin-frytet-e-bizneseve-te-sekuestruara/
18. Antony, D. (2013) “Theories of Criminal Law”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 Edition), Edëard N. Zalta (ed.). Aksesuar në https://plato.stanford.edu/
archives/sum2013/entries/criminal-laë/> (30 nëntor 2016)
19. Antony, D. (2013) “Theories of Criminal Laë”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Aksesuar në https://plato.stanford.edu/
archives/sum2013/entries/criminal-laë/> (30 nëntor 2016)
20. Roos, A.M. (2006) “Analizë e Sistemit të Drejtësisë Penale në Shqipëri: Raport I Programit për Zhvillimin e Gjykimit të Drejtë”, Prezenca e OSBE në Shqipëri, fq. 102. Aksesuar në
<http://www..osce.org/sq/albania/22212?doënload=true >(25 nëntor 2016).
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Një problem tjetër që ndikon politikën penale të gjykatave lidhet edhe me ndryshimet e shpeshta që i janë bërë Kodit
Penal dhe të Kodit të Procedurës Penale në një periudhë mjaft të shkurtër kohore. Mendohet se deri në vitin 2011
Kodi Penal ka pësuar ndryshime në më shumë se 50% të neneve të tij që prej qershorit të vitit 1995 që ky Kod u
miratua për herë të parë21. Kjo ka sjellë një vështirësi në krijimin e traditës dhe konsolidimin e intepretimeve dhe
aplikimit të institucioneve juridike. Nga ana tjetër, shpesh ndryshimet konsistojnë në rritjen e marzheve të dënimit të
cilat kryen pa u mbështetur në studime dhe analiza paraprake duke bërë që politika penale të mos jetë efektive. Sot
ka një shqetësim serioz në lidhje me kontradiktën që krijon arsyeja e aplikimit të marzheve të ndryshme të dënimit
nga gjykatat për raste të ngjashme për krime që kryen në kuadër të krimit të organizuar22. Kjo problematike në
fakt shfaqet jo vetëm në shtete si Shqipëria por dhe në vende të cilat kanë një sistem gjyqësor shumë herë më me
përvojë dhe më të konsoliduar nga pikpamja e traditës juridike sic është rasti i Irlandës së Veriut23.
Sidoqoftë, vihet re me shqetësim se një politikë e ashpër penale duket se udhëheq sistemin tonë gjyqësor i cili
tregon se filozofia penale udhëhiqet më shumë nga parimi se dënimi është mjeti më i mirë parandalues, teori për
të cilën ka diskutime të gjera në literaturë24. Në një dalje të tij në media në vitin 2015, Avokati i Popullit do të ishte
kritik ndaj qeverisë për këndvështrimin e gabuar të saj sipas tij, ndaj luftës kundër informalitetit, ku si zgjidhje shihej
vetëm dënimi me burg dhe jo dënimet alternative25.
Një raport i thelluar i OSBE në lidhje me këtë problem i vitit 2015 nënvizon së ndër shkaqet kryesore të kësaj
politike penale janë “Presionet politike për ashpërsimin e politikës ndëshkuese si dhe disa probleme në praktikën e
funksionimit të organeve të drejtësisë penale”26. Kjo qasje e sistemit gjyqësor ka sjellë mbi popullimin e burgjeve
përtej kapaciteteve me rreth 22% në vitin 2015 ku vetëm në muajin gusht të atij viti, institucioni i paraburgimit ishte
tejkaluar me 75% të kapaciteteve të tij27.
Në vitin 2015, Këshilli i Ministrave i paraqet një numër të konsiderueshëm rekomandimesh Prokurorit të Përgjithshëm
të cilat karakterizohen nga një kërkesë e Ekzekutivit për një rritje të masës së ndërshkimeve për disa vepra penale të
cilat lidhen me krimin e organizuar. Kështu në lidhje me luftën kundër krimit të organizuar i rekomandohet Prokurorit
të Përgjithshëm, ndër të tjera, dhe “Ashpërsim të politikës penale në drejtim të masave të sigurimit dhe dënimit, në
çështjet penale të krimit të organizuar: trafikimit të narkotikëve, trafikimit të qënieve njerëzore, pastrimit të parave,
krimit kibernetik.”28 Ajo që duhet nënvizuar është se Këshilli i Ministrave duket sikur e konsideron krimin kibernetik
si një ndër krimet e rënda pasi e përfshin këtë vepër penale në seksionin e rekomandimeve për krimin e organizuar.
Ndërkohë që veprat penale që lidhen me krimin kibernetik nuk janë objekt i gjykatave të krimeve të rënda.
Raporti më i fundit i Komisionit Europian për Shqipërinë, 2016, vlerëson në përgjithësi se vendi ka arritur një farë
niveli të përgatitjes në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar. Megjithatë, në raport shprehet shqetësim lidhur
me numrin e kufizuar të vendimeve të formës së prerë në rastet e krimeve të organizuara. Shqetësim i vazhdueshëm
shprehet edhe në lidhje me hetimet financiare jo sistematike dhe efektive ndaj anëtarëve të dyshuar të grupeve
kriminale, si dhe historikun e ulët të të dhënave për ngrirjen dhe konfiskimin e pasurive të paligjshme. Përsa i përket
problematikës së kultivimit të kanabisit, raporti thekson se janë bërë disa përparime, në veçanti, me zbulimin dhe
shkatërrimin e parcelave të kanabisit. Megjithatë, një problem shqetësues është dështimi për identifikimin, ndjekjen
penale dhe gjykimin efektiv të grupeve kriminale të trafikut të drogës29.

21. Avdiu, F. (2011) “Si duhet të përmirësohet Kodi Penal”, Gazeta Panorama, 25 korrik. Aksesuar në< http://www. >(23 nëntor 2016).
22. Intervistë me avokat, kod nr.2, Tiranë, shkurt 2016.
23. Obokata, T. dhe Payne, B. (2016) Transnational Organized Crime: A Comparative Analysis. p.9. Routledge Research in Transnational Crime and Criminal Laë. Routledge: USA.
24. Ashëorth, A. (2010) “Sentencing and Criminal Justice”, Cambridge University Press.
25. Fortuzi, A. (2015) “Mbipopullimi i burgjeve,Totozani: Të ndryshohet politika penale”, Agjencia Telegrafike Shqiptare, 22 shtator. Aksesuar në < https://www.ata.gov.al/mbipopullimine-burgje-totozani-te-ndryshohet-politika-penale/> (28 dhjetor 2016).
26. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSCE) (2015) “Dokument politikash për uljen e mbipopullimit në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale”,fq.17.
Aksesusar në < http://www.osce.org/sq/albania/246866?download=true> (26 dhjetor 2016).
27. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSCE) (2015) “Dokument politikash për uljen e mbipopullimit në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale”, fq.19.
Aksesusar në <http://www.osce.org/sq/albania/246866?download=true> (26 dhjetor 2016).
28. Minisitria e Drejtësisë (2015) “Rekomandime për Prokurorin e Përgjithshëm në Luftën kundër Kriminalitetit në vitin 2015” fq.7. Aksesuar në <http://www.drejtesia.gov.al/files/
userfiles/Rekomandimet_per_Prokurorine_e_Pergjithshme.pdf> (20 dhjetor 2016).
29. Komisioni Europian, “EU Report Albania 2016”, fq 19, Bruksel. I aksesueshëm online në: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_
documents/2016/20161109_report_albania.pdf
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Veprimtaria e Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda si dhe asaj të Apelit zënë vend në mënyrë të
përmbledhur edhe në Raportin e Komisionit Europian mbi Shqipërinë. Raporti i vitit 2016 numëronte 18 procedime
të reja penale për vitin 2015 dhe 6 të tilla në gjashtëmujorin e parë të 2016 për akuza që lidhen me organizatat
kriminale dhe grupet e strukturuara kriminale (nenet 333 dhe 333a të K.P). Megjithëse evidenton një rritje të lehtë
të numrit të të akuzuarve të dënuar nga këto gjykata, raporti thekson se ai mbetet akoma i ulët. Numri i vendimeve
përfundimtare të fajësisë të dhëna nga GJKR ishte 4 në vitin 2015 dhe 13 në gjysmën e parë të vitit 2016. Përsa i
përket pastrimit të të ardhurave kriminale, raporti nënvizon se për vitin 2015 nuk ka patur asnjë vendim të formës
së prerë nga GJKR për prona, llogari bankare, aparatamente, biznese, e të tjera asete me origjinë kriminale30.
Ndërkaq, sipas OSBE, si Prokuroria e Krimeve të Rënda ashtu dhe Gjykatat përkatëse udhëhiqen nga e njëjta filozofi
e marzheve të larta të ndëshikimit edhe në ato vepra penale ku mund të aplikohen dënime alternative sic është rasti
i vrasjeve për shkak të marrëdhënieve familjare31. Siç edhe cilëson raporti i OSBE i vitit 2015 më sipër, edhe pse
në vitin 2013, marzhi i dënimit për vrasjen për shkak të mardhënies familjare u rrit me 25 vite burg ose burgim të
përjetshëm, kjo politikë penale nuk pati efekt. Por në të kundërt sipas Raportit të Gjykatës së Parë të Krimeve të
Rënda të vitit 2015 kjo vepër penale rritet duke u renditur e dyta me 18.8% të cështjeve pas trafikimit të lëndëve
narkoktike që zinin vendin e parë me 41% të cështjeve të shqyrturara në total për vitin 201532.
Nga ana tjetër, megjithëse ish Ministri i Drejtësisë Manjani në një studim për mbipopullimin e burgjeve do të shprehej
në dhjetor të vitit 2015 se si “Ministër i Drejtësisë kam ndërmend që së bashku me Prokurorin e Përgjithshëm të
hartojmë një politikë penale strikte, të bazuar në interes të ligjit dhe jo në interesa të çastit.”33, sot mungon një
dokument i plotë i politikës penale nga ana e Ekzekutivit në luftën kundër krimit të organizuar.

Sistemi Gjyqësor i Krimeve të Rënda
Gjykata e Krimeve të Rënda dhe Prokuria e Krimeve të Rënda e filluan veprimtarinë e tyre në vitin 200434, duke
patur si mision rritjen e efektivitetit të luftës kundër krimit të organizuar dhe krimeve të rënda, si dhe përmirësimi
i hetimit, ndjekjes penale dhe gjykimit të këtyre veprimtarive të paligjshme. Në kuadër të reformës në drejtësi,
veprimtaria e ketyre institucioneve ndërpritet pasi hetimi, ndjekja penale dhe gjykimi i veprave penale të korrupsionit
dhe krimit të organizuar u besohet organeve të reja që do të krijohen, të njohura si SPAK (Prokuroria e Posaçme
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe Njësia e Posaçme Hetimi aka Byroja Kombëtare e Hetimit) si dhe
Gjykatave të Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar (e shkallës së parë dhe apelit). Sipas ndryshimeve
kushtetuese të bëra në kuadër të reformës në drejtësi, Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda dhe Gjykata e
Apelit për Krimet e Rënda do të emërtohen, funksionojnë dhe ushtrojnë kompetencat e gjykatës së shkallës së parë
dhe të gjykatës së apelit, ndërsa gjyqtarët në detyrë pranë këtyre gjykatave do të transferohen në gjykata të tjera,
në rast se ata ose familjarët e tyre të afërt nuk japin pëlqimin për t’iu nënshtruar procesit të Rivleresimit Kalimtar të
Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Nga ana tjetër, Prokuroria për Krimet e Rënda do të pushojë së funksionuari pas krijimit
të Prokurorisë së Posaçme35. Në mendimin e trupës së gjyqtarëve të Gjykatës së Krimeve të Rënda, këto ndryshime
përbëjnë një cënim të garancive kushtetuese të qëndrimit në detyrë si gjyqtar të një gjykate të veçantë, integritetin
moral dhe sigurinë e tyre personale36.

30. Po aty, fq 74
31. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSCE) (2015) “Dokument politikash për uljen e mbipopullimit në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale”, fq.26.
Aksesusar në < http://www.osce.org/sq/albania/246866?download=true> (26 dhjetor 2016).
32. Gjykata e Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda (2015) “Raport mbi Analizën e Veprimtarisë së Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda për Vitin 2015” fq. 13. Aksesuar
në < http://gjkr.gov.al/previewdoc.php?file_id=26> (15 dhjetor 2016).
33. Ministria e Drejtësisë (2015) “Studimi mbi mbipopullimin, rekomandohet shtimi I dënimeve alternative”, 15 dhjetor. Aksesuar në < http://www.drejtesia.gov.al/al/newsroom/
lajme/studimi-mbi-mbipopullimin-rekomandohet-shtimi-i-denimeve-alternative> (25 dhjetor 2016).
34. Ligji nr. 9110,datë 24.07.2003 “Për Organizmin dhe Funksionimin e Gjykatave të Krimeve të Rënda”.
35. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (e amenduar me anë të Ligjit nr 76/2016, datë 22.07.2016), neni 179/8.
36. Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, “Raport mbi analizën e veprimtarisë së Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda për vitin 2015”, fq 7, Tiranë, 2015.
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Ndërkohë që ngritja e gjykatave speciale për luftën kundër krimeve të rënda, përfshirë krimin e oganizuuar dhe
aktivitetet tipike të tij sic është trafiku narkotikëve, ende sot 13 vite pas ngritjes së këtyre gjykatave nuk ka pasur
një analizë të thelluar për rolin e tyre në luftën kundër trafikut të narkotikëve në veçanti dhe krimit të organizuar
në përgjithësi. Në këtë kontekst, ky studim ka si qëllim të analizojë dhe të nxjerr në pah qasjen penale të gjykatave
ndaj krimit të organizuar me fokus trafikun e lëndëve narkotikëve. Studimi është ndarë në 7 kapituj kryesor ku siç
nënvizohet edhe në kapitullin e metodologjisë, 5 prej këtyre kapitujve trajtojnë në mënyrë të thelluar indikatorët
e përzgjedhur për tu analizuar. Studimi fillon me kapitullin e metodolgjise për të vijuar me kapitujt përkatës për
cdo indikator. Në fund të analizës së çdo indikatori, janë dhënë në mënyrë të përmbledhur gjetjet kryesore dhe
sugjerimet për përmirësime në politikën penale të gjykatave dhe kuadrin ligjor. Studimi mbyllet me një konkluzion
pëmbledhës i cili konstaton deri diku rolin dhe ndikimin e gjykatave në luftën kundër trafikut të narkotikëve dhe
krimit të organizuar në përgjithësi.
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METODOLOGJIA
Me qëllim për të kuptuar politikën penale të sistemit gjyqësor në Shqipëri ndaj krimit të organizuar u shqyrtua fillimisht
literatura ekzistuese dhe pas përzgjedhjes së shtatë indikatorëve, ato u konsultuan me mendimet e ekspertëve të
intervistuar. Pas analizmit të sugjerimeve të të intervistuarve u arrit në përfundimin që nga 7 indikatorët e menduar
fillimisht të merreshin në analizë përfundimtare pesë prej tyre, të cilët i përgjigjeshin më mirë kontekstit të politikës
penale të gjykatave shqiptare në luftë kundër krimit të organizuar. Këta indikatorë paraqiten si më poshtë37:
I. Intepretimi juridik i formave të bashkëpunimit të posaçëm të kryerjes së veprave penale të rënda me fokus
në trafikun e narkotikëve (bandë e armatosur, organizate kriminale, grup i strukturuar kriminal. Është përfshirë në
analizë dhe bashkëpunim i thjeshtë). Nëpërmjet këtij indikatori është synuar të kuptohet tendenca e intepretimeve
të gjykatave në lidhje me dallimet midis formave të veçanta të bashkëpunimit në kryerjen e veprave penale me fokus
në trafikun e narkotikëve (p.sh. organizatë kriminale v. grup i strukturuar apo bandë e armatosur). Ky indikator lidhet
ngushtësisht edhe me masat e dënimit të cilat janë më të larta nëse vepra penale kryehet në kuadër të organizatës
kriminale dhe jo në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.
II. Kohëzgjatja dhe vonesat e gjykimit është një indikator tregues jo vetëm procedurial por edhe i qasjes së
gjykatave të krimeve të rënda në lidhje me respektin ndaj procesit ligjor dhe të drejtës të të akuzuarit për të pasur
një gjykim sa më efektiv.
III. Marzhet e dënimit të një vendimi nga gjykatat e faktit në apel dhe Gjykatën e Lartë ndihmojnë për të kuptuar
ndryshimin midis politikës së dënimit nga një nivel i gjykatës (shkallë e parë) në nivelin tjetër ( gjykatë apeli ose
gjykatë e lartë).
IV. Masat e sigurimit me paraburgim është një indikator i cili ndihmon studimin për të kuptuar nëse filozofia penale
e gjykatave të krimeve të rënda është në përputhje me standartet kombëtare dhe ndërkombëtare të respektimit të
të drejtave të njeriut.
V. Indikatori i gjykimit të shkurtuar, është një tjetër indikator matës që lidhet me qasjen që ka gjykata në
përdorimin e formave të ndryshme të gjykimit për të rritur eficencën por pa dëmtuar drejtësinë në gjykim.
Metodologjia e përdorur për të analizuar këta indikatorë është mikse por e mbështetur kryesisht në metodat
metodës cilësore të mbledhjes dhe analizmit të të dhënave. Metodat cilësore në studime të kësaj natyre lejojnë
një qasje më të thelluar në studimin e fenonomenit në ndryshim nga metodat sasiore të cilat ndihmojnë më shumë
në matjen e problematikës. Analiza është mbështetur kryesisht në vendimet e gjykatave, të dhënat e raporteve
zyrtare për këtë qëllim dhe intervistat me ekspertë. Duhet cilësuar se shpesh kampionet, në metodat cilësore, si
edhe në rastin e raportit tonë janë në marzhet e pranueshmërisë statistikore, të mjaftueshëm për të marrë një
indicie të fenomenit por jo të mjaftueshëm për ta matur krejtësisht atë horizontalisht38. Në këtë kontekst, në dy
indikatorë si “intepretimi juridik” dhe “gjykimi i shkurtuar”, megjithëse metodologja e këtij studimi është mikse dhe
janë përdorur të dy metodat, analiza ka qënë kryesisht e mbështetur në metodën cilësore ndërsa në 3 indikatorët
e tjerë (kohëzgjatja dhe vonesat në gjykim; marzhet e dënimit; masat e sigurimit në paraburgim), është kombinuar
analiza ligjore me analizën sasiore të informacionit të mbledhur nga vendimet e shqyrtuara dhe (përjashtimisht për
vlerësimin e kohëzgjatjes dhe vonesave në gjykim) informacionin nga databaza elektronike e Gjykatës për Krime të
Rënda. Duhet cilësuar se ky studim ka si qëllim të vejë në dukje dritë hijet e politikës penale të sistemit gjyqësor
ndaj krimit të organizuar. Për të pasur një panoramë sa më të qartë të saj do të duhet që për 3 indikatorët e natyrës
sasiore kampioni të jetë më i lartë në studime me natyrë të ngjashme në të ardhmen.

37. Dy indikatorët të cilët nuk janë përfshirë janë “numëri dhe arsyet e vendimeve të apeluara dhe rekurset” dhe indikatori tjetër lidhej me arsyet e vendim pushimit/kthim
për moskompetencë.
38. Lanier, M.M dhe Briggs, T. L (2013) “Research Methods in Criminal Justice and Criminology: A Mixed Methods Approach”, Oxford University Press, USA.
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Njësia analitike: gjykata e krimeve të rënda ka në kompetencat e saj gjykimin e mbi 30 veprave penale dhe do të
ishte e pamundur që ky raport të analizonte qasjen e saj në të gjitha këto vepra penale39. Për t’iu përgjigjur edhe
formatit të këtij raporti, njësia kryesore analitike për këtë studim u përzgjodh nga veprat penale që lidhen me
trafikun e narkotikëve. Ky selektim u bë duke u nisur nga problematika shqetësuese e përhapjes së rritjes dhe trafikut
të kanabisit40 dhe drogave të tjera të rënda në vendin tonë. Nga ana tjetër, cështjet penale në fushën e narkotikëve
zënë masën më të madhe në numrin e përgjithshëm të rasteve të gjykuara nga gjykatat e krimeve të rënda. Kështu,
në vitin 2005 numrin më të madh të cështjeve të gjykuara nga GJKR e përbënin ato të ardhura nën akuzën e vrasjes
(nenet 78,79 të Kodit Penal), ndërsa një vit më pas, në 2006, në vendin e parë u renditën veprat penale që kishin të
bënin me trafikimin e narkotikëve, të ndjekura më pas nga ato të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal,
trafikut të armëve dhe municioneve, trafikut të femrave dhe më pas ato të vrasjeve për shkak të cilësive të veçanta41.
Dhjetë vjet më vonë, trafikimi i lëndëve narkotike vazhdon të ruajë kryesimin në numrin e çështjeve të ardhura pranë
kësaj gjykate, pasi në 2015 ato përbënin 41 % të numrit total të çështjeve.
Përzgjedhja e njësisë analitike u mbështet edhe në sugjerimet e shumicës dërrmuese të të intervistuarve për këtë
studim. Siç u përmenden më lart dy janë instrumentat kryesorë të të dhënave, intervistat me ekspertët dhe analiza
e thelluar e vendimeve të gjykatave.
Intervistat: Në periudhën janar-shkurt të vitit 2017, janë kryer intervista gjysëm të strukturuara me 10 ekspertë
të fushës, kryesisht avokatë penalist, gjyqtar dhe prokuror të krimeve të rënda. Përmes intervistave është synuar të
kuptohet më shumë mbi mendimin e ekspertëve për indikatorët dhe njësitë analitike të përzgjedhura, dhe opinionet
e tyre për secilin nga këto indikatorë.
Vendimet e gjykatave: Lidhur me cështjet e gjykuara në shkallë të parë, duke marë parasysh që numri i përgjithshëm
i vendimeve të marra nga Gjykata e Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda në fushën e narkotikëve për përiudhën
2005-2015 është përafërsisht 516, për të pasur një kampion sa më të pranueshëm nga ana statistikore u aplikua
nje kuotë minimale prej 10% e numrit total të këtyre vendimeve e përshkallëzuar për cdo vit.
Për të thelluar më mirë analizën dhe për të kuptuar më mirë dinamikën e politikës penale, për indikatorin “intepretimi
juridik” u pa e arsyeshme të analizoheshin 12 vendime shtesë, kurse për indikatorin “masat e sigurimit arrest me
burg”, janë analizuar edhe 9 vendime për veprën penale trafikim i armëve në bashkëpunim dhe 7 vendime për vepra
penale tjera të kryera si grup i strukturuar apo organizatë kriminale që janë në juridiksionin e Gjykatës së Krimeve të
Rënda. Nga ana tjetë, analiza e indikatorit të “kohëzgjatjes së gjykimit” është bërë duke analizuar informacionin në
56 vendimet e shkallës së parë si dhe informacionin shtesë mbi 44 çështje themeli të tjera që lidhen me trafikimin e
narkotikëve dhe 14 çështjeve shtesë që kanë të bëjnë me vepra të tjera penale të kryera në kuadrin e bashkëpunimit
të veçantë. Informacioni mbi 114 çështjet e analizuara është mbledhur nga baza e të dhënave zyrtare e Gjykatës
për Krime të Rënda, dhe në mënyre elektronike është konfirmuar për secilin rast numri i cështjes, data e regjistrimit,
data e vendimit, informacioni mbi të pandehurin, akuzën, krahasim me datën e dhënë në sistem mbi kohëzgjatjen
e cështje si dhe informacioni mbi kronologjinë e seancave. Mbledhja e informacionit për analizë të këtij indikatori
përtej vendimeve, duke konsultuar dhe bazën e të dhënave elektronike të Gjykatës ka lejuar që përveç kontrollit të
afateve kohore të zgjatjes së çështjeve të analizohen dhe shkaqet e shtyrjes së seancës gjyqesore, duke mundësuar
perceptim më të plotë të indikatorit në fjalë.

39. Neni 75 i Kodit të Procedurës Penale “Gjykata e krimeve të rënda gjykon krimet e parashikuara nga nenet 73, 74, 75, 78/a, 79 shkronja “ç”, 79/a, 79/b, 79/c, 109, 109/b, 110/a,
111, , 128/b, 219, 220, 221, 230, 230/a, 230/b, 231, 232, 233, 234, 234/a, 234/b, 278/a, 282/a, 283/a, 284/a, 287/a, 333, 333/a e 334 të Kodit Penal, duke përfshirë edhe rastet
kur ato janë kryer nga të miturit. “
40. Arapi, L, (2017) “ Albania: Europe’s cannabis paradise”, Deutche Welle, 02.01.2017. Aksesuar online <http://www.dw.com/en/albania-europes-cannabis-paradise/a-36983338>
(24.05.2017). Lexo gjithashtu Organized Crime and Corruption Reporting Project (2016) “Albania: Cannabis Production: Far from Coming to an End”, 05.07.2016 aksesuar online: <
https://www.occrp.org/en/daily/5441-albania-cannabis-production-far-from-coming-to-an-end> (24.05.2017)
41. Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, “Raport mbi analizën e veprimtarisë së Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda për vitin 2005”, “Raport mbi analizën
e veprimtarisë së Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda për vitin 2006” dhe “Raport mbi analizën e veprimtarisë së Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda për
vitin 2015” fq 13.
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Me gjithë vendimet plotësuese numri i përgjithshëm i vendimeve të gjykatave të analizuara për këtë raport shkon
në 225 vendime të analizuara, nga të cilat 186 kanë të bëjnë me trafikim narkotikësh kurse 39 tjera me vepra tjera
penale në kompetencë të kësaj gjykate, të kryera në kuadrin e bashkëpunimit të veçantë sipas nenit 28 të Kodit
Penal.

Tabela e Vendime të Gjykatës të Analizuara (Trafiku narkotikëve)
Vitet

Gjykata Shkallës
së Parë

Gjykata
e Apelit

Gjykata
e Lartë

2006

9

3

4

2007

3

3

3

2008

2

2

2

2009

6

6

6

2010

3

3

2

2011

3

3

3

2012

6

5

5

2013

8

8

7

2014

11

11

2

2015

5

5

0

Totali

56

49

34

Totali Vendimeve në
fushën e narkotikëve

139

Cështjë shtesë
për indikatorin
“kohëzgjatja e
gjykimit”

58 (44 kanë të bëjnë
me trafikim narkotikësh,
14 vepra të tjera penale
të kryera si grup i
strukturuar kriminal)

Cështjë shtesë për
indikatorin “masat e
sigurimit arrest me
burg”

16 (kanë të bejne me
vepra të tjera penale
të kryera si grup i
strukturuar kriminal)

Cështjë shtesë
për “intepretimi
juridik”

12 (kanë të bëjnë me
format e vecanta të
bashkëpunimit)

Totali i Përgjithshëm

225

Në mbyllje të këtij kapitulli, formati i këtij studimi nga pikëpamja e gjuhës dhe strukturës, është përpjekur jo vetëm
të respektojë kornizën e një “policy paper” por të përfshijë edhe stilistikën akademike, duke shmangur ngarkesën e
tepruar të zhargonit teknik. Kjo qasje është ndjekur për ta bërë këtë studim të përdorshëm nga një numër sa më i
lartë të interesuarish duke filluar me politik-bërësit, gjyqtarët, prokurorët, avokatët, studiues të fushave që lidhen me
politikat penale, studentë, median dhe shoqërine civile.
16
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ANALIZA E INTERPRETIMIT
JURIDIK TË
“KRIMIT TË ORGANIZUAR”
Autor: Fabian Zhilla

Në këtë kapitull do të fokusohemi në analizën e interpretimit juridik të gjykatave shqiptare të formave të “krimit të
organizuar” në 10 vitet e fundit (2005-2015). Siç përmendet edhe në kapitullin e metodologjisë kampioni kryesor
i studimit është zgjedhur nga vendimet e gjykatës të dhëna në fushën e narkotikëve. Edhe për këtë indikator
sikurse edhe për indikatorët e tjerë janë analizuar 139 vendime gjykate në të gjitha nivelet në fushën e trafikimit
të narkotikëve. Duke qënë se analiza e cilësimit juridik në lidhje me format e veçanta të krimit të organizuar nuk
dilte shumë e plotë nëse do ti referohej vetëm vendimeve mbi trafikun e narkotikëve, për këtë indikator, janë
analizuar edhe 12 vendime të tjera shtesë të zgjedhura në mënyrë rastësore të cilat përfshijnë format të veçanta të
bashkëpunimit. Në kampionin plotësues janë analizuar thellësisht vetëm vendime të Gjykatës së Faktit dhe Gjykatës
së Lartë pasi në vendimet e kësaj të fundit përfshihet edhe arsyetimi i Gjykatës së Apelit. Duke përfshirë edhe
kampionin plotësues në total për këtë indikator janë analizuar rreth 151 vendime gjykatash të marra nga të 3 nivelet
e gjykimit për periudhën 2005-2015.

Tabela e Vendimeve Plotësuese
Vitet

Gjykata Shkallës
së Parë

Gjykata
e Apelit

2006

1

-

2007

1

-

2008

1

-

2009

1

-

2010

1

-

2011

1

1

2012

-

2

2013

-

2

2014

-

1

2015

-

2

Analiza e këtij indikatori do të ndihmojë për të kuptuar qasjen që ka ndjekur sistemi ynë gjyqësor nëpërmjet “pushtetit
të intepretimit” të ligjit në luftën kundër krimit të organizuar. Analiza e “interpretimit” të “krimit të organizuar” do
të shërbejë gjithashtu edhe për të kuptuar jurisprudencën e ndjekur nga gjykata për çështje të ngjashme, fakt që
ndikon në konsolidimin e jurisprudencës, por mbi të gjitha në sigurinë juridike dhe në një politikë të qartë penale
kundër krimit të organizuar. Ky kapitull do t’iu vijë në ndihmë edhe studiuesve si dhe praktikuesve të ligjit në formë
komentari të intepretimit të formave të krimit të organizuar nga gjykatat shqiptare sipas përcaktimit të nenit 28
të Kodit Penal Shqiptar siç janë “organizata kriminale”, “grupi i strukturuar kriminal”, “banda e armatosur” dhe
“organizata terroriste”42. Ky studim do të fokusohet vetëm tek 3 format e para Legjislacioni Shqiptar
42. Neni 28 i Kodit Penal “Organizata kriminale është forma më e lartë e bashkëpunimit, në të cilën bëjnë pjesë tre ose më shumë persona dhe që dallohet nga shkalla e veçantë
e organizimit, strukturimit, qëndrueshmërisë, kohëzgjatjes, si dhe nga qëllimi për kryerjen e një a më shumë veprave penale, për të realizuar përfitime materiale dhe jomateriale. 2.
Organizata terroriste është një formë e veçantë e organizatës kriminale, e përbërë nga dy ose më shumë persona, që kanë një bashkëpunim të qëndrueshëm në kohë, me synim
kryerjen e veprave me qëllime terroriste. 3. Banda e armatosur është një formë e veçantë bashkëpunimi që, duke zotëruar armë, municione luftarake dhe mjete të tjera të nevojshme,
synon kryerjen e veprave penale, të parashikuara në krerët V, VI dhe VII të pjesës së posaçme të këtij Kodi. 4. Grupi i strukturuar kriminal është formë e veçantë bashkëpunimi, në
të cilin bëjnë pjesë tre ose më shumë persona, për kryerjen e një a më shumë veprave penale, për të realizuar përfitime materiale dhe jomateriale. Grupi i strukturuar kriminal për
kryerjen e një vepre penale nuk formohet rastësisht e nuk është e nevojshme të dallohet për anëtarësi të qëndrueshme, ndarje detyrash, organizim dhe strukturim të zhvilluar.
13 5. Krijimi dhe pjesëmarrja në një organizatë kriminale, organizatë terroriste, bandë të armatosur ose grup të strukturuar kriminal cilësohen si vepra penale dhe dënohen sipas
parashikimeve të pjesës së posaçme të këtij Kodi ose të dispozitave të tjera penale të veçanta. 6. Anëtarët e organizatës kriminale, të organizatës terroriste, bandës së armatosur
ose grupit të strukturuar kriminal janë përgjegjës për të gjitha veprat penale, të kryera prej tyre, në përmbushjen e qëllimeve të veprimtarisë së tyre kriminale. 7. Pjesëtari i
organizatës kriminale, organizatës terroriste, bandës së armatosur ose i grupit të strukturuar kriminal, përfiton përjashtimin nga dënimi ose uljen e tij, kur jep ndihmesë, që gjykohet
vendimtare për njohjen e veprimtarisë së tyre, të bashkëpunëtorëve të tjerë, pasurive të zotëruara drejtpërdrejt ose jo prej tyre, si dhe për veprimtaritë hetimore, që zhvillohen ndaj
organizatave kriminale, organizatave terroriste, bandave të armatosura dhe grupeve të strukturuara kriminale.”
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Duhet kuptuar se ajo që mund të konsiderohet një ndër themelet e shtetit të së drejtës siç është pavarësia e
gjyqësorit, mund të shihet edhe si një dobësi e tij. Gjyqtari ka një pavarësi të plotë në dhënien e vendimit. Ky pushtet
njihet ndryshe edhe si fuqia “diskrecionale” e gjyqtarit e cila i jep këtij të fundit një hapësirë të konsiderueshme
për të “monipolizur” dhënien e vendimit. Ky “diskrecion” mund të korrektohet vetëm nga brenda sistemit gjyqësor
nëpërmjet apelimit të vendimit në gjykatat e apelit apo gjykatat e larta (i.e. Gjykata e Lartë ose Kushtetuese)43.
Ky lloj “monopoli” që ka gjyqtari në sistemin ligjor bëhet edhe më i vështirë për tu balancuar në një sistem të
shkollës juridike civile, qasje që ndjek edhe shkolla juridike shqiptare, e cila nuk aplikon analogjinë. Parimi i parë
ku mbështetet Kodi Penal Shqiptar (neni 1/c) është përjashtimi i analogjisë si institucion rregullues në lidhje me
interpretimet juridike që gjykata i bën veprave penale të rënda siç janë dhe format organizative të kryerjes së krimit
nga grupe kriminale. Sidoqoftë ndikimi nga analogjia është i debatueshëm duke pasur parasysh se sipas nenit 141
të Kushtetutës (edhe pas ndryshimeve të vitit 2016), Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë kanë të drejtë të
ndryshojnë ose njësojnë praktikën gjyqësore44.
Që në fillim të këtij kapitulli duhet të cilësohet mungesa e një tradite shqiptare të interpretimit ligjor të “krimit
të organizuar” e konsoliduar. Shkolla shiptare është ndikuar nga shkolla të ndryshme juridike civile dhe common
law, si ajo franceze, italiane apo britanike ose irlandeze. Shtete të ndryshme që ju përkasin këtyre dy familjeve të
mëdha juridike juridike kanë qasje të ndryshme të luftës kundër krimit të organizuar të cilat nisen nga kontekste të
ndryshme sociale-juridike45. Deri para vitit 2005, kemi një ndikim të madh të shkollës Civil Law dhe sidomos asaj
italiane në legjislacionin tonë penal. Me përfshirjen e gjykatave speciale (krimet e rënda), shohim një ndikim të
Shkollës Common Law. Në Francë, krimet e rënda gjykohen nga seksione të veçanta brenda gjykatave dhe jo nga
një gjykatë e veçantë. Ndërsa në Itali, duke filluar që nga parlamenti janë ngritur institucione të specializuara dhe
prokurori si në nivel kombëtar dhe lokal të cilat kryejnë hetime mbi mafian46. Në vitin 2003 u mendua se goditja
kundër krimit të organizuar do duhet të ishte më e përqëndruar dhe për këtë qëllim në Shqipëri u ngrit një strukturë
e posaçme për ta hetuar dhe gjykuar siç ishin Gjykata dhe Prokuroria e Krimeve të Rënda47. Krijimi i gjykatave dhe
prokurorive të veçanta në qasje është shumë i ngjashëm me Shkollën Common Law e cila ka si synim goditjen e
veprës dhe jo strukturën kriminale. Për shembull Shqipëria, aplikon sistemin e gjykimit të specializuar të krimit të
organizuar apo krimeve të rënda sikurse dhe Republika e Irlandës.
Në këtë seksion fillimisht do të bëjmë një analizë të neneve përkatës në Kodin Penal Shqiptar në lidhje me përcaktimin
juridik të formave të krimit të organizuar. Në pjesën e dytë do të fokusohemi tek vendimet e gjykatave shqiptare
në peridhën 2005-2015 për të parë se si është intepretuar prej tyre dhe se ç’farë kriteresh kanë influencuar trupin
gjykues për të bërë kategorizimet e krimit të organizuar sipas nenit 28 të Kodit Penal në format, “organizata
kriminale”; “grupi i strukturuar kriminal” dhe “banda e armatosur”. Duhet cilësuar se për shkak të formatit të këtij
raporti, analiza është përqëndruar vetëm tek neni 28 duke prekur përciptas dhe nenet 333, 333/a, 334 (vepra penale
të kryera nga krimi organizuar) dhe nenet 283 dhe 284 të Kodit Penal që lidhen me trafikun e narkotikëvë. Ky seksion
do të mbyllet me gjetjet kryesore dhe disa rekomandime për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe fokusimin e gjykatave
në interpretimin e tyre në të ardhmen.

43. Dammer, R. H. dhe Albanese, S.J (2011) Comparative Criminal Justice Systems, 5th ed. USA: ëadsëorth Cengage Learning.
44. Kalaja, F. (2016) “Mbi gjykimin unifikues”, Gazeta Panorama, 27 dhjetor. Aksesuar online në < http://www.panorama.com.al/mbi-gjykimin-unifikues/> (4 janar 2017). Duhet
cilësuar gjithashtu se dhe vendimet e gjykatave të shkallës së parë dhe apelit kanë pasur një ndikim në Kolegjin Penal të Gjykatës së Lartë e cila ka ndihmuar në konsolidimin e
intepretimit ligjor.
45. Sergi, A. (2015) “Divergent mind-sets, convergent policies. Policing models against organised crime in Italy and in England ëithin international frameëorks”, European Journal of
Criminology, 12(6) 658–680.
46. Disa nga instuticionet kryesore në hetimin e mafias në Itali janë Commissione Parlamentare Anti-mafia; Direzione Nazionale Anti-mafia; Direzione Distrettuale Anti-mafia;
Direzione Investigativa Anti-mafia.
47. Ligji nr. 9110, datë 24.07.2003, “Mbi Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatatave për Krime të Rënda”
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Legjislacioni Shqiptar
Burimet e legjislacionit shqiptar në lidhje me luftën kundër krimit të organizuar janë Kushtetuta, Marrëveshjet
ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti shqiptar, Kodi Penal, Kodi Procedurës Penale, ligjet specifike si dhe vendimet
unifikuese të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë48. Siç edhe cilësohet në kapitullin hyrës të këtij raporti,
legjislacioni penal, sidomos Kodi Penal Shqiptar, ka pësuar ndryshime të vazhdueshme dhe është influencuar nga
legjislacionet penale të disa shteteve kryesisht atij Francez dhe Italian49. Deri në vitin 2015 Kodi Penal ka pësuar
rreth 16 ndërhyrje legjislative pa përfshirë ato të vitit 201750. Këto amendime kryesisht janë përfshirje në veprave
penale të reja dhe rritje dënimesh për ato ekzistuese51. Ish-Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, në vitin 2015 propozoi
formulimin e një kodi të ri penal në ndryshimet që do pasojnë legjislacionin pas reformës në drejtësi të miratuar në
vitin 2016, pasi Kodi Penal aktual “është ‘arnuar’ prej vitesh”52.

Ndryshimet e Kodit Penal 1995
Kodi Penal pas ndryshimeve politike në vitin 1990, nis me Ligjin 7985, datë, 21.07.1995. Neni 28 është neni i cili
përkufizon krimin e organizuar. Filozofia e ndjekur në Kodin Penal Shqiptar që në krye të herës është një përzierje e
Kodit të ri Penal Francez dhe Kodit Penal Italian. Qasja e Kodit të ri Penal Francez dënon si strukturën ashtu si dhe
veprat penale të kryera në bashkëpunim duke e njohur atë si masë rënduese për një shumicë të konsiderueshme të
veprave penale. Ndërkohë Kodi Penal Shqiptar ka marrë edhe nga qasja italiane e cila i mëshon më shumë dënimit
të strukturës organizative dhe ka nene specifike për modus operandi të organizatave kriminale duke përfshirë këtu
dhe organizatat mafioze.
Megjithatë, Kodi Penal Shqiptar i ka dhënë një rëndësi ndëshkimit të “komplotit” dhe “marrëveshjes” e cila është
karakteristikë edhe e shkollës Common Law. Por megjithëse Kodi Penal Shqiptar e njeh “komplotin” si vepër penale
ai e rendit atë në seksionin e veprave penale që kryen ndaj rendit kushtetues dhe përdor një term shumë të gjërë
për formën e organizuar dhe shumë të limituar për veprën penale që kryhet. Ky përcaktim e bën gati të paqartë
lidhshmërinë midis “komplotit” si vepër dhe krimit të organizuar. Kështu “komploti” sipas legjislacionit shqiptar
është i dënueshëm kur ai kryhet nga “një grup njerëzish për të kryer atentat”53. Pra vetëm në rastin e “kryerjes së
atentatit” mundet që komploti të konsiderohet vepër penale në kuadrin e krimit të organizuar. Ndërkohë që komploti
mund të aplikohet në shumë vepra të tjera penale që kryen në kuadrin e organizatës kriminale si vjedhje, vrasje,
pastrim parash, rrëmbim personi, korrupsioni etj. Sidoqoftë “komploti” nuk lidhet domosdoshmërisht me krimin e
organizuar paçka se dispozita e përcakton “bashkëpunimin” si rrethanë cilësuese. Pra pa “bashkëpunim” nuk mund
të ketë “komplot”.
Në kuptimin e legjislacioneve të Common Law, termi komplot është shumë i gjërë dhe nënkupton edhe marrveshjen
(dakortësinë) për të krijuar një organizatë kriminale apo për të kryer një krim në formë të organizuar. Dhe kjo është
një ngjashmëri tjetër e Kodit Penal Shqiptar me shkollën Common Law pasi “marrëveshja” parashikohet si kusht për
ekzistenën e “bashkëpunimit” në nenin 25 të Kodit Penal.
Që në versionin origjinal të Kodit Penal të vitit 1995, krimi i organizuar është konsideruar si një nga format e
bashkëpunimit të kryerjes së krimit dhe është renditur në Kapitullin IV të Kodit Penal (Bashkëpunimi i Personave
për Kryerjen e Veprës Penale) dhe nuk ka ndryshuar pozicion edhe mbas ndryshimeve të vitit 2004 dhe 2007 që i
janë bërë nenit 28 të të Kodit Penal (“krimit të organizuar”). Në vitin 1995 vihet re një qasje shumë e përgjithshme
48. Neni 14/2 i Kushtetutës.
49. Nikolli, A. (2015) “Politika e Caktimit të Dënimit Penal në Shqipëri”, Tezë Doktorature, Universiteti Europian i Tiranës.
50. Ibid. fq.151-155.
51 .Ibid.
52 .Në këtë deklaratë të tij, ish-Ministri Manjani nënkuptonte se një ndër problemet e politikës penale në luftën kundër krimeve të rënda është dhe paqartësia juridike që prodhon
Kodi Penal ku “Sot, një që kapet me armë pa leje dënohet më shumë se një individ, që akuzohet për terrorizëm dhe kjo nuk është aspak e drejtë”.Qoraj, A. (2015) “Manjani: Kodi Penal
duhet bërë nga e para, të forcohet dhe Prokuroria”, Gazeta Dita, 12 Dhjetor. Aksesuar në < http://www.gazetadita.al/manjani-kodi-penal-duhet-bere-nga-e-para-te-forcohet-dheprokuroria/> (24 nëntor 2016).
53. Kodi Penal i Shqipërise i Përditësuar, janar 2016, neni 220.
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ndaj përcaktimit të krimit të organizuar dhe neni 28 bën vetëm dy kategorizime të formave të manifestimit të tij
në “bandë të armatosur” dhe “organizatë kriminale”. Ligjëvënësi përdor një term të paqartë për të dalluar formën
e bashkëpunimit të krimit të organizuar nga format e tjera. Kështu sipas Kodit Penal të vitit 1995, por i cili në
këtë aspekt nuk ka pësuar ndryshim edhe sot, format e bashkëpunimit në kryerjen e krimit ndahen në: a) forma
të përgjithshme (nenet 25-27) dhe b) forma të veçanta, dhe në këtë të fundit përfshihet banda e armatosur dhe
organizata kriminale. Veçantia e këtyre dy formave të krimit të organizuar dallonte nga bashkëpunimi i përgjithshëm
i formave të tjera të kryerjes së krimit nga 4 elementë të cilët ishin: 1) numri i pjesëmarrësve, 2) shkalla e organizimit,
3) qëndrueshmëria dhe 4) kryerja e një numri veprash penale së bashku.
Megjithëse në vitin 1995, organizata kriminale konsiderohej si forma më e sofistikuar e bashkëpunimit, i vetmi
dallim midis “organizatës kriminale” dhe “bandës së armatosur” ishte elementi organizativ dhe jo sasior i veprave
penale të kryera. Pra ai grup kriminal që do të kishte organizim të sofistikuar për një kohë realtivisht të gjatë
do të quhej organizatë kriminale dhe jo bandë e armatosur. Sidoqoftë, ligji nuk i sqaronte termat “shkallë e lartë
bashkëpunimi” dhe “qëndrueshmërisë së tyrë për kryerjen e një numri veprash penale”, duke i lënë një hapsirë të
konsiderueshme gjyqtarëve dhe prokurorëve për të interpretuar format e bashkëpunimit dhe klasifikimit të kryerjes
së krimit më pas me bashkëpunim të përgjithshëm apo të veçantë.

Ndryshimet e Kodit Penal 2004
Ndryshimi më i rëndësishëm ligjor në lidhje me nenin 28 vjen me ligjin nr. 7895, datë 16.09.2004. Ky amendim i këtij
neni reflekton ratifikimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara Kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar të vitit
2000 dhe 3 Protokollet e saj shoqëruese, e cila u ratifikuar nga shteti shqiptar me ligjin nr. 8920 datë 11.07.2002.
Në amendimet e vitit 2004 të nenit 28 vërehet se kategorisë së formës së veçantë të krimit të organizuar i bëhet një
ndarje më e strukturuar. Kështu brenda kategorisë së formës së “veçantë të bashkëpunimit” si edhe në vitin 1995,
“organizata kriminale” konsiderohet si forma më e lartë e bashkëpunimit në kryerjen e krimit. Shkalla e sofistikimit
të kësaj forme bashkëpunimi do të specifikohej më mirë se ajo në ligjin e vitit 1995, duke e përcaktuar kësaj here
shprehimisht në dy kritere të rëndësishëme: 1) numrin e pjesmarrësve (tre ose më shumë persona) dhe 2) qëllimin e
kryrjes së aktivitetit kriminal të organizatës, i cili nuk duhet të kishte qëllim ideologjik por përfitime materiale dhe jo
materiale. Në ndryshimet e vitit 2004 shtohet edhe një formë tjetër e organizatës kriminale, “organizata terroriste”.
Kjo e fundit në ndryshim nga organizata kriminale e cila kryen krime për qëllime fitimprurëse materiale dhe jo
materiale, ka motiv terrorin, i cili, sipas versionit të nenit 28 të vitit 2004, ka qëllime të karakterit politik (përmbysje
të rendit kushtetues, turbullim të rëndë të rendit publik, ngjallje të frikës dhe të pasigurisë në masë). Organizata
terroriste sipas versionit të nenit 28 të vitit 2004 i ngjan më shumë organizatave terroriste me karakter politik si
“Brigadat e Kuqe” në Italinë e viteve 19970-80 apo Organizatës Terroriste Greke “17 Nëntori” e shkatërruar në vitin
2002.

Ndryshimet e Kodi Penal (2007-2017)
Përcaktimi juridik i “organizatës terroriste” do të ndryshoj përsëri me ligjin nr. 9686, datë 26.2.2007, dhe përcaktimi i
organizatës kriminale “terroriste” sipas versionit të vitit 2007, i pandryshuar dhe sot, nuk do të specifikohej. Pra nga një
organizatë kriminale me qëllime politike sipas modelit të vitit 2004, me ndryshimet e vitit 2007 organizata terroriste
do të konsiderohej edhe një organizatë kriminale mjafton që ajo të kryente akte terroriste sipas përcaktimit ligjor.
Në dallim nga këto të fundit, organizata terroriste sipas versionit aktual të Kodit Penal ndryshon vetëm në qëllime
(aktet terroriste), të cilët janë jo domosdoshmërisht me motive ideologjike. Pra dhe organizata terroriste është një
“formë e veçantë e organizatës kriminale, e përbërë nga dy ose më shumë persona, që kanë një bashkëpunim të
qëndrueshëm në kohë, me synim kryerjen e veprave me qëllime terroriste”. Duhet nënvizuar se ndërkohë, organizata
terroriste është e përfshirë në të njëjtën kategori me organizatën kriminale, ligji parashikon një numër më të ulët (2
ose më shumë persona) për ta konsideruar një bashkëpunim të veçantë në kuadrin e organizatës terroriste ndërkohë
që për organizatën kriminale numri minimal i kërkuar nga ligji është 354.
54. Shiko nenin 28 pikat 1 dhe 2 të Kodit Penal “Organizata kriminale është forma më e lartë e bashkëpunimit, në të cilin bëjnë pjesë tre ose më shumë persona dhe që dallohen
nga shkalla e veçantë e organizimit, strukturimit, qëndrueshmërisë, kohëzgjatjes si dhe nga qëllimi për kryerjen e një a më shumë veprave penale, për të realizuar përfitime materiale
dhe jomateriale. 2. Organizata terroriste është një formë e veçantë e organizatës kriminale, e përbërë nga dy ose më shumë persona, që kanë një bashkëpunim të qëndrueshëm në
kohë, me synim kryerjen e veprave me qëllime terroriste.”
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Skema e Formave
të Bashkëpunimit
të Veçantë

Një ndryshim tjetër i rëndësishëm i vitit 2004, dhe i cili ka ngelur i pandryshuar edhe në Kodin Penal aktual, është
përfshirja e disa veçorive përshkruese të organizatës kriminale të ngjashme me ato në Kodin Penal Italian (shih
tabelën krahasimore në Aneks). Por veçoritë e “organizatës kriminale” që përshkruan Kodi ynë Penal janë veçori që
Kodi Penal Italian i përdor për “organizatat kriminale mafioze” në nenin 416 Bis i cili është kryesisht për aktivitetet
e paligjshme ekonomike të organizatës kriminale e cila përdor dhunën dhe “kodin e heshtjes”. Ekspertët italianë
janë nisur nga konteksti i organizatave të njohura mafioze italiane (Cosa Nostra; Sacra Corona Unita; Ndragheta,
Camorra etj). Ndërkohë ligjvënësi shqiptar në vitet 2004 nëpërmjet këtij amendimi ka nënkuptuar që në Shqipëri
ka organizata të tipit mafioz paçka që autoritetet shqiptare nuk e pranojnë ekzistencën e “mafias shqiptare”55.
Sidoqoftë në vitin 2015 prokurori i Anti-Mafias së Leces, Cataldo Motta, pranon se organizatat kriminale shqiptare
kanë versionin e tyre “mafioz” i cili në ndryshim nga organizatat klasike të mafies italiane (Sacra Corona Unita,
Ndragheta etj) është më shumë i ngjashëm me organizatat më të reja mafioze italiane si ato puljeze apo salentine56.
Duhet cilësuar se “kodi i heshtjes” është një veçori që është shfaqur edhe në organizatat kriminale shqiptare dhe
mbase do të duhet që praktika italiane të shikohej edhe në këtë drejtim për t’ju përshtatur fuqisë hetuese dhe
ndërshkuese të agjencive ligjzbatuese shiqptare ndaj organizatave kriminale. Nuk duhet harruar se një pjesë e mirë
grupeve shqiptare me veprimtari ndërkufitare janë të vendosura dhe ushtrojnë aktivitetin e tyre kriminal në Itali. Jo
pak herë rezulton që ato të kenë lidhje edhe me organizatat mafioze klasike si Sacra Corona Unita apo Ndragheta57.
55. Lexo intervistën e Kryeministrit Edi Rama me Tim Sebastian në emisionin “Conflict Zone” të Deutche Welle tranmetuar nga Ora Neës (2015) “Intervista - Rama: Ne s’kemi
mafia, krimi i organizuar i lidhur me mafian përtej Adriatikut”, Ora Neës, 23 shtator. Aksesuar onlinë në http://www.oranews.tv/vendi/rama-ne-skemi-mafia-krimi-i-organizuari-lidhur-me-mafian-pertej-adriatikut/ (15 janar 2017). Një version I transcriptuar I intervistes ndodhe tek Gazeta Sot këtu http://www.sot.com.al/politike-intervista/rama-mafia%C3%ABsht%C3%AB-n%C3%AB-be-dhe-shba-jo-n%C3% AB-shqip%C3%ABri-europa-duhet-t%C3%AB-jet%C3%AB-strategjike.
56. Gazeta Tema (2015) “Prokurori i Antimafias së Leces: Mafia shqiptare ekziston, por nuk është tradicionale. Drejtuesit ndodhen në Shqipëri, jo Itali. Gazeta Tema online, 26 shtator.
Aksesuar onlinë në < http://www.gazetatema.net/web/2015/09/26/prokurori-i-antimafias-se-leces-mafia-shqiptare-ekziston-por-nuk-eshte-tradicionale-drejtuesit-ndodhen-neshqiperi-jo-itali/> (15 janar 2017).
57. Zhilla, F. (2012) “Fatal Attraction: Foreign Criminal Netëorks in Albania’, Jane’s Intelligence Review. Lexo gjithashtu Karaj, V. (2016) “Bosët Italianë zbulojnë ‘parajsën’ në Shqipëri”,
Gazeta Mapo, 16 qershor. Aksesuar onlinë në < http://www.mapo.al/2016/06/boset-italiane-te-mafias-zbulojne-parajsen-ne-shqiperi/1> (13 janar 2017).
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Nga ana tjetër, ndërkohë që legjislacioni penal shqiptar kishte huazuar nga Kodi Penal Italian deri në ndryshimet e
majit të vitit 2017 nuk kishte reflektuar qasjen italiane ndaj krimit elektoral të grupeve kriminale në lidhje me blerjen
e votës gjatë zgjedhjeve vendore dhe politike në fushatat zgjedhore, fenomen shqetësues në Shqipëri58. Sidoqoftë,
mbështetur në marrëveshjen e dy forcave politike përpara zgjedhjeve të vitit 2017 u dakortësua që fenomeni i
blerjes së votës të dënohej më ashpër. Kjo politikë e re penale u reflektua në ndryshimet e Kodit Penal me Ligjin
89/2017 “Për disa Shtesa dhe Ndryshime në Ligjin nr. 7895, Datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”,
të ndryshuar, miratuar në 22.05.2017. Vihet re një ashpërsim i dënimit gati me dy vjet rritje për cdo vepër penale
sipas neneve 325-332 dhe shtim i formave të veprave penale (psh është përfshirë fotografimi i votës) dhe zgjerohet
kuptimi i “korrupsionit pasiv” dhe “korrupsionit aktiv” në zgjedhje (Referoju tabelës krahasimore më poshtë)59.
Për më shumë, Kodi Penal Italian në nenin 416-të e dënon shprehimisht blerjen e votave nga organizatat kriminale
mafioze gjatë procesit të votimeve60. Një nen i tillë mungon në legjislacionin shqiptar aktual. Është e paqartë përse
ligjëvënësi shqiptar e shfuqizoi paragrafin 2 të pikës 1 të nenit 28 me ndryshimet e Kodit Penal në vitin 2007 i
cili ishte i ngjashëm me atë italian. Në këtë paragraf të pikës 1 të nenit 28, Kodi Penal shqiptar parashikonte si
vepër penale aktet të organizatës kriminale të cilat demtonin biznesin (administrimin me forcë dhe vënien nën
kontroll të veprimtarive ekonomike dhe koncecioneve) dhe korruptonin zgjedhjet si vendore dhe politike nëpërmjet
“pengimit të ushtrimit të lirë të votës gjatë fushatave zgjedhore, si dhe veprimtarive të tjera që lidhen me to”.
Paragrafi 2 parashikonte edhe karakteristika të cilat i ngjanin organizatave mafioze sipas intepretimit italian siç
është përdorimi forcës, kërcënimi, nënshtrimi dhe “kodi i heshtjes”61. Vihet re që në Kodin Penal nuk ka një nen të
qartë që dënon lidhjet e krimit të organizuar me politikën dhe në mënyrë më specifike me procesin zgjedhor duke
pasur parasysh që ky problem nuk u parashikua edhe në ndryshimet e Kodit Penal të vitit 2017. Ndërkohë edhe në
Kreun X i cili mbulon veprat penale ndaj zgjedhjeve të lira (nenet 325-332), nga 12 nene janë vetëm 2 nene në të
cilat është parashikuar rritja e masës së dënimit kur veprat penale të cila dëmtojnë zgjedhjet kryhen në bashkëpunim
siç është rasti i kanosjes dhe dhunimit të pjesmarrësve në zgjedhje (neni 329) dhe shkelja e së drejtës së zgjedhjes
(neni 331). Duhet cilësuar se masat e dënimit të cilat aplikohen për vepra penale të ngjashme me jo elektorale janë
në përgjithësi më të larta, paçka se ndikimi i krimit elektoral në kuptimin e shtetit të së drejtës është më i lartë se
ai i krimeve kundër jetës apo veprave penale në sferën ekonomike.

58. Kurtaj, I. (2016) “Zgjedhjet në Dibër, PD dhe PS akuza dhe lista me blerësit e votave”, Gazeta Shekulli, 02 shtator. Aksesuar online nëhttp://shekulli.com.al/p.php?id=486628&zgjedhjetne-diber-pd-dhe-ps-akuza-dhe-lista-me-bleresit-e-votave (30 prill 2017).
59. Ligjin 89/2017 “Për disa Shtesa dhe Ndryshime në Ligjin nr. 7895, Datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, miratuar në 22.05.2017. Aksesuar
online https://www.parlament.al/ëp-content/uploads/2017/05/ligj-nr-892c-dt-22-5-2017-KOdi-Penal.pdf, 30 maj 2017.
60. Neni 416-ter i Kodit Penal Italian në versionin origjinal “Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso “Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalitá
di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilitá è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La
stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.”
61. Shih neni 28/1 sipas versionit të vitit 2004 të Kodit Penal i cili u shfuqizua më pas me Ligjin nr.9686, datë 26.02.2007, neni 4. “Organizata kriminale, per realizimin e qellimeve te
saj, perdor forcen, mjetet e tjera te kercenimit, nenshtrimin dhe heshtjen per shkak te pjesemarrjes dhe veprimtarise se saj, per te kryer vepra penale, per te siguruar, ne çdo menyre,
administrimin ose venien nen kontroll te veprimtarive ekonomike, te koncesioneve, autorizimeve, sipermarrjeve dhe sherbimeve publike, per te realizuar perfitime ose avantazhe te
padrejta per vete a personat e tjere ose per te ndaluar a penguar ushtrimin e lire te se drejtes se votes gjate fushatave zgjedhore, si dhe veprimtarive te tjera te ngjashme me to.”
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Tabelë Krahasuese e Masave të Dënimit Veprat Penale Elektorale
(pas ndryshimeve të vitit 2017) v. Vepra Penale Jo Elektorale
Nenet

Veprat Penale
Elektorale

Masat e
Dënimit

Nenet

Vepra Penale
Jo Elektorale

Masat e Dënimit

325

Pengimi i subjekteve
zgjedhore

1 - 5 vjet

109

Rrëmbimi ose mbajtja
peng e personit

10 -20 vjet

326

Falsifikimi i materialit
zgjedhor dhe rezultateve
të zgjedhjeve

1 -5 vjet

186

Falsifikim i dokumentave
në bashkëpunim

6 muaj-4 vjet

326/a

Dëmtimi me dashje i
materialit zgjedhor

6 muaj -5 vjet

248

Shpërdorim detyre

burgim deri
në 7 vjet

329

Kanosja apo dhunimi
ndaj pjesëmarrësve në
zgjedhje

në bashkëpunim
2 -5 vjet

84

Kanosje e (përgjithshme)

6 muaj-1 vit

330

Pengimi i zgjedhësit

më shumë se
një here…
3- 7 vjet

110

Heqja e paligjshme e lirisë

Në bashkëpunim
3-7 vjet

328/a/b

Korrupsioni Aktiv dhe
Pasiv në zgjdhje

244/259

Korrupsioni Aktiv dhe Pasiv
i personave që ushtrojnë
funksione publike

6 muaj -3 vjet

1 -5 vjet

Korrupsioni Aktiv
Korrupsion Pasiv

2 -8 vjet

Kategoria tjetër që parashikon nenit 28 sipas ndryshimeve të vitit 2004 dhe versionit aktual të Kodit, në ndryshim
nga varianti origjinal i nenit 28 të vitit 1995, është “Banda e armatosur”. Kjo e fundit njësohet si kategori me një
strukturë të re organizative siç është “Grupi i Strukturuar Kriminal”. Të dy këto grupe kriminale konsiderohen si
forma të veçanta bashkëpunimi dhe ndryshimi thelbësor midis tyre është se “Banda e armatosur” dallon nga “Grupi
i strukturuar kriminal” nga përdorimi i mjeteve luftarake për të kryer krime kundër pavarësisë së rendit kushtetues;
krimet që cënojnë marrëdhëniet me shtetet e tjera si dhe aktet terroriste (Pjesa Posacme, Kreret V; VI dhe VII)62.
Gjykata në interpretimin e “Bandës së armatosur” në kuptimin e nenit 333 ka kërkuar të plotësohen këto kushte: 1)
të marrin pjesë në të, të paktën dy persona 2) të paktën njeri prej tyre duhet të jetë i armatosur me armë luftarake
ose të ftohta në kuptim të ligjit për armët 3) të ketë karakter të qëndrueshëm për të kryer disa krime63. Megjithatë
edhe ky ndryshim është i paqartë duke pasur parasysh që dhe një “Grupi i strukturuar kriminal” mund të përdori armë
dhe ti kryejë veprat penale sipas Krerëve të mësipërm dhe kjo le përsëri shumë hapësirë për gjyqtarët dhe prokurorët
për të bërë kategorizimet sipas diskrecionit të tyre.
62. Shiko Vendimin e Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nr. 48, datë 24.02.2014.
63. Në vendimin 340/2001 Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë shprehet gjithashtu se në lidhje me “bandën e armatosur” gjykatat duhet konsiderojnë si elementë “thelbësorë të bandës
së armatosur, shkallën e organizimit të bandës, që do të thotë se pjesëmarrësit janë bashkuar e marrë vesh që më parë për krimet që do të kryejnë, ku dhe si do i kryejnë, kush do
të jetë në rolin e ekzekutorit, apo të ndihmësit, etj. dhe qëndrueshmëria e bandës e cila krijohet për të kryer disa vepra penale.”. Në Vendimin e Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nr.
48, datë 24.02.2014, Kolegji gjithashtu specifikon se egzistenca e marrëveshjes, pjesmarrja e me vullnetin e lirë të anëtarëve, sqarimi dhe përcaktimi i roleve të gjithësecilit anëtarë,
ndërgjegjësimi që po merr pjesë në një grup kriminal janë kritere që e dallojnë “bandën e armatorsur” nga format e përgjithshmë të bashkëpunimit.
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Është e paqartë gjithashtu se përse Kodi Penal në Kreun XI (Vepra Penale të Kryera nga Banda të Armatosura dhe
Organizata Kriminale), paçka se në titull përfshin termin “banda të armatosura”, në nenet e këtij seksioni (333-334)
nuk parashikon asnjë dënim kur vepra penale kryhet në kuadrin e bandës së armatosur. Në interpetimet e saj gjykata
ka bërë një dallim të qartë midis “organizatës kriminale”; “grupit të strukturar kriminal” dhe “bandës së armatosur”64.
Ndërkohë për të shmangur konfuzionin i cili lidhet me konkurrueshmërinë e veprave penale të nenit 333/a65 (krijimi,
organizimi dhe drejtimi i grupit të strukturuar kriminal) dhe nenit 33466 (kryerja e veprave penale në kuadër të
organizatës kriminal dhe grupit të strukturuar kriminal), gjykatat kanë arsyetur se neni 333/a është një vepër penale
e cila edhe e vetme mund të jetë e dënueshme pa pasur nevojë për një vepër tjetër penale shoqëruese. Por nëse
bashkëpunimi i veçantë sipas nenit 333/a shoqërohet edhe me një vepër tjetër penale atëherë ai përthithet nga
neni 334 për të shmangur ne bis in idem (mos gjykimi dy herë- për të njëjtën vepër penale—neni 34 i Kushtetutës)67.
Ndërkohë që gjykata e shkallës së parë, paçka arsyetimeve të hershme të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, i ka
intepretuar si dispozita të veçanta nenet 333/a dhe 334 të Kodit Penal, fakt i cili ndikon në dhënien e masës së
dënimit që në rastin e Gjykatës së Shkallës së Parë është më e lartë68.

64. Në Vendimin nr. 48, datë, 24.02.2014 Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë e nënvizon këtë dallim si të rëndësishëm duke cilësuar se “Banda e armatosur është një formë e veçantë
bashkëpunimi, pra është një formë më vete bashkëpunimi, e ndryshme nga organizata kriminale, organizata terroriste dhe grupi i strukturuar. Kjo do të thotë se në rast se ndodhemi
para një bande të armatosur, nuk mund të ndodhemi njëkohësisht edhe para bashkëpunimit të thjeshtë ose para organizatës kriminale, sepse këto janë forma të ndryshme
bashkëpunimi dhe përjashtojnë njëra-tjetrën.”
65. Neni 333/a “Krijimi, organizimi ose drejtimi i një grupi të strukturuar kriminal për kyerjen e veprave penale dënohen me burgim nga tre deri në tetë vjet. Pjesëmarrja në grupin e
strukturuar kriminal dënohet me burgim nga dy deri në pesë vjet.”
66. Neni 334 “Kryerja e veprave penale nga pjesëtarë të organizatës kriminale dhe të grupit të strukturuar kriminal dënohet sipas dispozitave penale përkatëse, duke i shtuar dënimit
për veprën penale të kryer edhe pesë vjet burgim, si dhe gjobën në masën një të tretën, por pa kaluar kufirin maksimal të dënimit me burgim. 2. Kur dispozita përkatëse referuese
përmban dënim me burgim apo me burgim të përjetshëm, dënohet me njëzet e pesë vjet burgim ose me burgim të përjetshëm. 3. Kur dispozita përkatëse referuese përmban vetëm
dënim me burgim të përjetshëm, dënohet me burgim të përjetshëm.”
67. Shiko Vendimin e Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nr. 38, datë 11.03.2015 në të cilën citohet analiza e konkurimit të veprave penale sipas së cilës “ndërsa ‘krijimi dhe
pjesëmarrja në një organizatë kriminale, organizatë terroriste, bandë të armatosur ose grup të strukturuar kriminal’ cilësohen si vepra penale dhe dënohen sipas parashikimeve të
pjesës së posaçme të këtij Kodi (pika 5, neni 28 i K.Penal), që është pikërisht neni 333 dhe 333/a i Kodit Penal. Pra është rasti kur pjesëtari i organizatës kriminale apo i grupit të
strukturuar kriminal kryen vepër penale tjetër apo të ndryshme nga ajo e krijimit dhe pjesëmarrjes në: organizatë kriminale apo grup të strukturuar kriminal dënohet sipas dispozitave
penale përkatëse të veprës së kryer, duke i shtuar këtij dënimi edhe pesë vjet burgim (pika 1, neni 334 të K.Penal), ose me 25 vjet burgim (pika 2, neni 334 të K.Pr.Penale) apo me
burgim të përjetshëm (pika 3, neni 334 të K.Penal). Pra, bëhet fjalë për situatën, kur ende veprimi “bashkëpunues i veçantë” i krijimit apo pjesëmarrjes në organizate kriminale apo
grup të strukturuar kriminal nuk është konkretizuar në kryerjen e një tjetër vepre penale, gjen vend sipas rastit aplikimi i nenit 333/a i Kodit Penal. Ndërsa kur veprimi “bashkëpunues
i veçantë” i krijimit apo pjesëmarrjes në organizatë kriminale apo grup të strukturuar kriminal konkretizohet në kryerjen e një tjetër vepre penale, ai thithet dhe nuk konkurron, duke u
dënuar personi për veprën penale të kryer si edhe për veprimet e “bashkëpunimit të veçantë”, sipas rastit, me dënimin e parashikuar nga njëra prej pikave të nenit 334 të Kodit Penal.
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë vëren se krimi i “Grupi i strukturuar kriminal” (neni 333/a të K.Penal) është një vepër penale e qëndrueshme, ku i vetëm ai është i ndëshkueshëm
penalisht, por nëse ai shoqëron një tjetër vepër penale, zbatimi, i nenit 334 të K.Penal mbi veprën e kryer, bën të thithet ai.” Shiko një analizë më të qartë për këtë cështje nga Kolegji
Penal i Gjykatës së Lartë në Vendimin nr. 414, datë 05.05.2010, i cili nënvizon se “Nëse do t’i referohemi elementeve të veprës penale të “Organizata kriminale”, i parashikuar nga
neni 333 të K.Penal, e në veçanti paragrafit të dytë të kësaj dispozite, subjekt i kësaj vepre penale është pjesëmarrësi në organizatën kriminale, për të cilin ligjvënësi ka parashikuar
dënim të veçantë. Pra, një i pandehur dënohet për kryerjen e kësaj vepre penale (pjesëmarrje në organizatën kriminale), pavarësisht nëse ai kryen apo jo ndonjë vepër penale në
funksion të krijimit të kësaj organizate. Ndërkohë që në ligjin penal është parashikuar se nëse pjesëmarrësi në organizatën kriminale, çdo lloj bashkëpunëtori, organizator, ndihmës,
etj., kryen vepra penale në kuadër të këtij lloj bashkëpunimi të veçantë, atëherë ai dënohet sipas sanksioneve të parashikuara në nenin 334/1 të K.Penal.”. Problematika që lidhet
me konkurueshmërinë e nenit 333/a dhe nenit 334 të Kodit Penal shprehet edhe në Vendimin nr. 315, datë 22.11.2012 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë e cila sqaron se “kur
ende veprimi “bashkëpunues i veçantë” i krijimit apo pjesëmarrjes në “Organizimin Kriminal” apo “Grupi i Strukturuar Kriminal” nuk është konkretizuar në kryerjen e një tjetër vepre
penale, gjen vend sipas rastit aplikimi i nenit 333 apo 333/a i Kodit Penal. Ndërsa kur veprimi “bashkëpunues i veçantë” i krijimit apo pjesëmarrjes në “Organizimin Kriminal” apo
“Grupi i Strukturuar Kriminal” konkretizohet në kryerjen e një tjetër vepre penale, ai thithet dhe nuk konkurron, duke u dënuar personi për veprën penale të kryer si edhe për veprimet
e “bashkëpunimit të veçantë”, sipas rastit, me dënimin e parashikuar nga njëra prej pikave të nenit 334 të Kodit Penal. [Që nëse do të bënim një paralelizëm, do të ishte njësoj si rasti
i “armëmbajtjes pa leje” (neni 278 i K.P.) me “vjedhjen me armë” (140 i K.P.), ku e para nuk konkurron dhe thithet nga e dyta].”
68. Ndërkohë që intepretimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë në Vendimin nr. 414, datë 05.05.2010 është qëndrim konstant i mbajtur nga Gjykata e Apelit dhe Kolegji i Gjykatës
së Lartë, kjo nuk vihet re tek Gjykata së Krimeve të Rënda të Shkallës së Parë. Shiko Vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë nr.45, datë 27.07.2011 dhe Vendimin e ndryshëm të
Gjykatës së Apelit për të njëjtën cështje nr. 62, datë 07.11.2011.
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Nga ana tjetër, veprat penale të parashikuara në Kodin Penal që përshkrojnë të gjithë proçesin e kryerjes së tyre
tek “organizatës kriminale”, “grupit të strukturuar kriminal” dhe “bandës së armatosur” janë shumë më të mangëta
krahasimisht më veprat penale të parashikuara për “organizatën terroriste”. Për shembull, Kreu VII i dedikohet
tërësisht akteve dhe organizatave terroriste ndërkohë që kjo nuk ndodh me tre format e tjera organizative të
bashkëpunimit të veçantë cituar më sipër. Ndërkohë duke mos qënë të specifikuara, Kodi Penal për dy format,
organizatën kriminale dhe grupin e strukturuar kriminal, nuk parashikon kategori të veçanta të veprave penale duke
nënkuptuar kështu mundësinë e kryerjes së të gjitha veprave penale në kuadrin e këtyre formave, ndërsa për bandën
e armatosur veprat penale janë të specifikuara në kreun V dhe VI të pjesës së posaçme të Kodit Penal.
Kodi penal ka dhe një kontradiktë në kategorizimin e grupimeve kriminale dhe dënimet që jep për to. Nga të gjitha
kategoritë e mësipërme të bashkëpunimit të veçantë, paçka që “organizata kriminale” konsiderohet si forma më
e sofistikuar e krimit të organizuar, është “organizata terroriste” dhe veprat penale që lidhen me të ato që kanë
dënueshmërinë më të lartë. Duhet cilësuar se ky ndryshim i politikës penale vjen edhe si rezultat i ndikimit të
legjislacionit ndërkombëtar pas goditjes së organizatave terroriste këto 15 vite si dhe parandalimit të rrezikut të
tyre në vend. Kreu VII (Vepra me Qëllime Terroriste) është një ndër kapitujt me të ndryshuar të Kodit Penal dhe është
amenduar të paktën 5 herë deri në vitin 2013 (vitet 2003; 2004; 2007; 2012 dhe 2013).
Për ta përmbledhur, arkitektura aktuale e legjislacionit penal shqiptar sipas ndryshimeve të Kodit Penal deri në
vitin 2017, ka huazuar filozofinë e Kodit Penal Italian69. Siç përmendëm edhe më sipër kemi dy kategori kryesore
të dënimit të krimit të organizuar të cilat mbështeten tek struktura organizative (bashkëpunim i përgjithshëm dhe
bashkëpunim i veçantë), por brenda këtyre kategorieve kemi dhe një nën kategori e cila orientohet drejt dënimit të
veprave penale të cilat konsiderohen të rënda siç janë terrorizmi (Kreu VII), trafiku i narkotikëve (nenet 283-286) dhe
trafiku i qënieve njerzore (Seksioni VII, Vepra Penale Kundër Lirisë së Përsonit). Legjislacioni penal lejon diskrecion
të konsiderueshëm për gjyqtarin në përcaktimin juridik të formave të bashkëpunimit. Duke marrë parasysh se marzhi
i dënimit për dënimin e formimit të organizatës kriminale dhe pjesmarrjes në të është gati 50% më i lartë se ai
për grupet e strukturuara kriminale apo bandës së armatosur, roli i gjykatave dhe prokurorisë në goditjen e krimit
të organizuar merr një rëndësi të veçantë70. Është për tu nënvizuar gjithashtu dhe hapësira që ka gjyqtari edhe në
dhënien e dënimeve plotësuese71.
Në seksionin vijues do të fokusohemi në intepretimin e vendimeve të gjykatave
për tre kategoritë e bashkëpunimit të veçantë që trajtuam më sipër.
Përpara ndryshimeve kushtetuese të vitit 2016, megjithëse gjykata speciale e krimeve të rënda ishte e parashikuar
të fokusohej te krimi i organizuar, ligji i dha asaj një juridiksion shumë më të gjërë72 e cila e lejonte të shqyrtonte
çdo vepër penale që dënohej jo më pak se 15 vite burgim73. Në thelb edhe mbas ndryshimeve kushtetuese të vitit
2016, reforma në drejtësi nuk sjell ndonjë ndryshim përsa i përket kësaj gjykate. Përvec ndryshimit të emertimit nga
Gjykata të Krimeve të Rënda në Gjykata kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, kompetencat lëndore mbeten

69. Lexo Gjyqtarin Italian të Gjykatës së Kasaconit Guliano Turone “Legal Frameëorks and Investigative Tools for Combating Organized Transnational Crime in the Italian Experience”,
134th International Training Course Visiting Expert’s Papers, Resource Material Series no.73. Aksesuar online në http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No73/No73_10VE_Turone.
pdf (20 nëntor 2016).
70. Neni 333 “Krijimi, organizimi ose drejtimi i organizatave kriminale dënohen me burgim nga pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet. Pjesëmarrja në një organizatë kriminale dënohet
me burgim nga katër deri në tetë vjet.” Neni 334 “Krijimi, organizimi ose drejtimi i një grupi të strukturuar kriminal për kyerjen e veprave penale dënohen me burgim nga tre deri në
tetë vjet. Pjesëmarrja në grupin e strukturuar kriminal dënohet me burgim nga dy deri në pesë vjet.”
71. Shiko nenet 30, 35-44; dhe nenet 55-56 për caktimin dhe bashkimin e dënimeve në Kodin Penal. Lexo psh. paragrafin e fundit të nenit 55 të Kodit Penal “Gjykata në vendimin
përfundimtar jep një ose më shumë nga dënimet plotësuese të dhëna më vete për cdo vepër penale”.
72. OSCE (2004) “Analizë e Sistemit Ligjor në Shqipëri” fq.5. Aksesuar onlinë në http://www.osce.org/sq/albania/23964?download=true (17 janar 2017).
73. Shiko nenin 75/a të Kodit të Procedurës Penale të ndryshuar deri në janar 2017 “Gjykata e krimeve të rënda gjykon krimet e parashikuara nga nenet 73, 74, 75, 78/a, 79, shkronja
“ç”, 79/a, 79/b, 79/c, 109, 109/b, 110/a, 111, 128/b, 219, 220, 221, 230, 230/a, 230/b, 231, 232, 233, 234, 234/a, 234/b, 245, 260, 265/a, 265/b, 265/c, 278/a, 282/a, 283/a, 284/a,
287/a, 319, 319/ç, 333, 333/a dhe 334 të Kodit Penal, duke përfshirë edhe rastet kur ato janë kryer nga të miturit.”
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të thuajse të njëjta74. Ndërkohë gjyqtarët e krimeve të rënda kanë propozuar që gjykatës ti shtohet në kompetencë
edhe gjykimi i nenit 287/a të Kodit Penal “Pastrimi i produkteve të veprës penale dhe veprimtarisë kriminale”
si dhe të rishikohet Kodi Penal në lidhje me një diferencim të dënimit për lloje dhe sasi të lëndëve narkotike të
ndryshme. Gjyqtarët gjithashtu propozuan ndryshime në Kodin e Procedurës Penale edhe përsa i përket të trafikut
të narkotikëve por të cilat nuk u morën parasysh nga Komisioni Parlamentar i Ligjeve75.

Analizë Përmbledhëse e Vendimeve të Gjykatave
Trafiku i narkotikëve sipas “bashkëpunimit të thjeshtë”

Nga shqyrtimi i vendimeve të gjykatava të mbledhura për këtë studim, mbi 90% e vendimeve që lidhen me fushën
e narkotikëve kanë të bëjnë me trafikim dhe eksportim të lëndëve narkotike sipas neneve 283 (vetëm në rastet kur
kryet në formën e bashkëpunimit të veçantë)76 dhe 283/a77 në kuadrin e bashkëpunimit të thjeshtë të Kodit Penal.
Një analizë të gjykimeve për trafikim dhe eksportim të lëndëve narkotike të mbetur në tentative ka filluar të krijojnë
stabilitet pas vitit 2011. Pas kësaj periudhe vihet re se gati 80% e vendimeve të analizuara për këtë studim të
Gjykatës së Shkallës së Parë janë lënë në fuqi nga Apeli. Por ndryshimet lidhen kryesisht me masën e dënimit i cili
ka pasur raste që lihet në fuqi edhe në Gjykatën e Apelit (vendimet e vitit 2012), ndryshohet ose shpallet fajësi nw
Gjykatën e Apelit kur në shkallën e parë është shpallur i pafajshëm78, por zbritet ose jo nga Kolegji Penal i Gjykatës së
Lartë duke i dhënë të drejtë arsyetimit të Gjykatës së Shkallës së Parë ose Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda.79
Sipas intepretimit të gjykatave të krimeve të rënda bashkëpunimi i thjeshtë kërkon sipas nenit 25 të Kodit Penal të
figurojnë dy elementë kumulativë: 1) të jenë më shumë se dy persona dhe 2) të ekzistojë një marrëveshje midis tyre.
Gjykatat “marrëveshjen e bashkëpunimit” për trafikun e narkotikëve në frymën e nenit 283/a/2 e kanë intepreptuar duke
provuar mënyrat e sjelljes së të pandehurve përpara kryerjes së veprës penale80; kontributi me veprime të drejtëpërdrejta
dhe me dashje direkte me synimin për ardhjen e pasojës kriminale; mos ndodhja rastësisht e të pandehurve në vendin e
transportimit të lëndës narkotike81. Një element shumë i rëndësishëm i marrëveshjes është edhe “dijenia” që duhet të
kenë bashkëpunëtorët për ekzistencën e marrëveshjes dhe njëri tjetrit82. Gjithashtu Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës
së Lartë në Vendimin Unifikues nr. 4, datë 15.07.2011 i kanë intepretuar kushtet e bashkëpunimit sine qua non të
cilat nga ana objektive janë: 1) dy ose më shumë persona; 2) realizimi i faktit kriminal në të gjithë elementet e tij
materialë; 3) dhënia e një kontributi i cili ka lidhje me kryerjen e veprës penale nga secili prej bashkëpunëtorëve. Nga
pikëpamja subjektive kushti kryesor është 4) dijenia e të paktën njërit prej bashkëpunëtorëve për të bashkëpunuar
me të tjerët në kryerjen e veprës penale.
74. Ligji Nr. 95/2016 “Për Organizmin dhe Fuknsionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” neni 8. Sidoqoftë risia thelbësore e këtij ligji është
zgjerimi i komptencave të prokurorisë dhe gjykatës për të luftuar korrupsionin në nivelet e larta të administratës publike duke e konsideruar këtë formë korrupsioni krim të rëndë.
75. Lexo projekt ligjet e propozuara për ndryshimin e Kodit Penal dhe Kodit të Procedures Penale në kuadër të politikës penale të publikuara në faqen zyrtare të Ministrisë së
Drejtësisë “Ndryshimet thelbësore në politikën penale”. Aksesuar online në: http://www.drejtesia.gov.al/al/prioritete/ndryshime-thelbesore-ne-politiken-penale (30 prill 2017).
Lexo dhe një përmbledhje të shkurtër të propozimeve të gjyqtarëe të gjykatës së krimeve të rënda tek Doci, A. (2016) “Tremben Krimet e Rënda: Duam Mandat të Përjetshëm, jo
Veting. Gazeta Shqiptarja.com, 6 shtator. Aksesuar onlinë në https://shqiptarja.com/m/politike/tremben-krimet-e-r-nda-duam-mandat-t--p-rjetsh-m-jo-vetting-373399.html (19
janar 2017).
76. Neni 283 “Shitja, ofrimi për shitje, dhënia ose marrja në çdo formë, shpërndarja, tregtimi, transportimi, dërgimi, dorëzimi, si dhe mbajtja, përveç rastit të përdorimit vetjak dhe në
doza të vogla, të substancave narkotike dhe psikotrope, si edhe i farërave të bimëve narkotike, në kundërshtim me ligjin ose në kapërcim të përmbajtjes së tyre, dënohet me burgim
nga pesë gjer në dhjetë vjet. Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë, dënohet me burgim nga shtatë gjer në pesëmbëdhjetë vjet. Organizimi, drejtimi
apo financimi i kësaj veprimtarie, dënohen me burgim nga dhjetë gjer në njëzet vjet.”
77. Neni 283/a “Importimi, eksportimi, tranzitimi dhe tregtimi, në kundërshtim me ligjin, i substancave narkotike ose psikotrope, si edhe i farërave të bimëve narkotike, dënohet me
burgim nga shtatë gjer në pesëmbëdhjetë vjet. Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë, dënohet me burgim nga dhjetë gjer në njëzet vjet. Organizimi,
drejtimi ose financimi i kësaj veprimtarie dënohen me burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet.”
78. Vendimi Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, nr.45, datë 08.07.2013.
79. Vendimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, nr.118, datë 01.07.2015 lë në fuqi vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë.Duhet cilësuar se të akuzuarit nuk janë shtetas shqiptar.
Kurse në Vendimin nr. 50, datë 03.04.2015, Kolegji Penal konsideron si më të drejtë arsyetimin e Gjykatës së Apelit.
80. Sjelljet konsiderohen “ardhja, lëvizja, mënyra e realizimit te tij midis të pandehurve, veprimet e kryera… deri në finalizimin e aktivitetit për trafikimin e lëndës narkotike jashtë
kufijve të shtetit shqiptar”. Vendimi Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr.44 datë 17.05.2013.
81. Vendimi Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nr. 44 datë 17.05.2013.
82. Vendim i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, nr. 226/2010.
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Gjykata e Lartë në vitin 2011 e ka zgjeruar kuptimin e “bashkëpunimit” të thjeshtë duke e konsideruar atë si
vepër penale edhe në rastin kur një nga bashkëpunëtorët në momentin e gjykimit mbetet i paidentifikuar apo për
shkak të moshës ose paaftësisë së tij mendore nuk mban përgjegjësi penale83. Mungesa e njërit prej 4 elementëve
rrëzon ekzistencën e “bashkëpunimit” dhe në këtë qëndrim Kolegjet Penale të Apelit dhe të Gjykatës së Lartë kanë
qënë konstante dhe kanë arsyetuar ngushtësisht të provuarit e “bashkëpunëtorëve” dhe “kontributit” të tyre në
marrëveshje84. Gjykata e Shkallës së Parë ka pasur një qasje më të zgjeruar në këtë drejtim duke konsideruar p.sh.,
indicie indirekte që të bën të kuptosh se vepra penale është kryer në rrethana cilësuese në bashkëpunim, duke qënë
në fakt më pranë realitetit85. Është e vështirë që të konceptohet se mund të ushtrohet importim, eksportim, dhe
tregtim i lëndëve narkotike sipas kuptimit të nenit 283/a të Kodit Penal pa pasur bashkëpunim dhe koordinim me
disa persona, qoftë edhe në formën më të thjeshtë të tij.

Grup i Strukturuar Kriminal
Duhet cilësuar se duke qënë se numri i rasteve të gjykuara nga gjykatat e krimeve të rënda në lidhje me trafikun e
narkotikëve në kuadrin e nenit 28 të Kodit Penal ka qënë minimal, për të analizuar format e veçanta të bashkëpunimit
kemi analizuar edhe 13 vendime shtesë me objekt tjetër penal të gjithë niveleve të gjykatave për periudhën studimore
2005-2015. Struktura e nenit 28, siç përmendëm më sipër lë hapësira intepretimi madje është deri diku është edhe
konfuz. Përkufizimi më tipik është paragrafi 4 i nenit 28 i cili specifikon grupin e strukturuar kriminal. Sipas këtij
përkufizimi, grupi i strukturuar kriminal hyn në familjen e formave të veçanta të bashkëpunimit dhe që një krim të
konsiderohet sipas kësaj dispozite, duhet që grupi që kryen marrëveshjen të jetë mbi 3 persona, të kryejë një ose
më shumë vepra penale dhe të ketë përfitim (material ose jo material). Ajo që e komplikon më shumë dispozitën
është paragrafi i cili flet për formën organizuese si një veçori dalluese të cilat janë grupi 1-nuk duhet të jetë formuar
rastësisht, 2-nuk është e domozdoshme të ketë A-anëtarësi të qëndrueshme, B-ndarje detyrash dhe C-strukturim
të zhvilluar.

83. Vendim Unifikues i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, nr. 4, datë 15.04.2011. Gjykata ka përcaktuar shprehimisht se një akt kriminal do të konsiderohet i kryer në
kushtet e “bashkëpunimit” kur duhet të bashkëegzistojën katër kushte sine qua non: 1) marrin pjesë dy ose më shumë subjekte; 2) duhet të realizohet fakti kriminal në të gjithë
elementët e tij material; 3) secili bashkëpunëtor duhet të ketë dhënë një kontribut relevant dhe 4) ana subjektive, të paktën në formën e saj minimale, që është dijenia e të paktën
njërit prej bashkëpuntorëve për të bashkëpunuar me të tjerët në kryerjen e faktit kriminal. Dhe në kushtin e 4 gjykata nuk e ka konsideruar si relevante moshën e bashkëpunëtorit
tjetër apo identitetin e tij gjatë momentit të gjykimit. Lexo gjithashtu Vendimin e Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nr. 253, datë 02.10.2013 i cili shprehet se “Në rrethanat kur
për shkak të mos identifikimit të personit bashkëbisedues të të pandehurit A. Gj. (se kush është ai, nëse edhe shtetas dhe banues kosovar apo nga Kukësi apo zona të tjera kufitare
ku operojnë edhe kompanitë celularë të Kosovës), me të drejtë gjykata e faktit ka përjashtuar mundësinë që të jemi përpara veprës penale të trafikimit të narkotikëve. Nëse do
vërtetohej se lënda në fjalë kishte destinim kalimin për shitje jashtë shtetit, për një person konkret, atëherë, pavarësisht se lënda narkotike u kap sapo doli nga Gjirokastra, i gjithë
zinxhiri i personave që kishin dijeni për këtë destinacion dhe prisnin të ardhura nga kjo shitje e mundshme jashtë vendit do të kishin përgjegjësi penale për akuzën e trafikimit të
narkotikëve sipas nenit 283/a/2 të K.Penal.” Ky arsyetim i Gjykatës së Apelit në Vendimin nr. 35, datë 20.06.2011 i të njëjtës cështje është miratuar edhe në vendimin për rekurs
nga Kolegji Penal.
84. Lexo arsyetimin e Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda në Vendimin nr. nr.18, datë 07.03.2014 sipas të cilit kundërshton vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë pasi “gjykata
nuk u arrit të provohet se ku konsiston kontributi rilevant në kryerjen e veprës penale nga secili prej bashkëpunëtorëve dhe që në kryerjen veprës penale të kenë marrë pjesë më
shumë se një person.
…nga ana objektive, vepra penale është kryer nga dy ose më shumë persona në bashkëpunim,…., kanë ndikuar apo kanë synuar pasojën kriminale të trafikimit të lëndës narkotike…
nuk u arrit të provohet se në trafikimin e lëndës narkotike nga jashtë territorit shqiptar, i pandehuri është ndihmuar edhe nga ndonjë person tjetër i paidentifikuar që të jetë e
pranishme rrethana cilësuese e parashikuar nga neni 283/a/2 i K.Penal “kryerja e kësaj vepre penale në bashkëpunim”. Ky arsyetim u la pranua edhe nga Kolegji Penal i Gjykatës së
Lartë në Vendimin nr. 26, datë 01.03.2016, fq. 7-9.
85. Në Vendimi Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda, nr.6, datë 15.01.2014 gjykata shprehet se për shembull në lidhje me SMS nuk është e nevojshme që
domosdoshmërisht mesazhet të përmbajnë termin drogë pasi dihet që grupet kriminale komunikojnë me kode pikërisht për të shmangur ndjekjen penale. Në lidhje me pretendimin
që bën i pandehuri për këtë element, gjykata shprehet se “Gjykata konstaton se në diskutimin e tij mbrojtësi referon vetëm tek komunikimet që kanë rezultuar nga kqyrja e telefonit
celular të të pandehurit A.Rr...., prej të cilave me të vërtetë krijohen vetëm dyshime për pjesmarrjen edhe të personave të tjerë në kryerjen e veprës penale, kjo për shkakun se, nga
kuptimi i drejtëpërdrejtë i fjalëve që përdoren në SMS-të, nuk përmendet lëndë narkotike apo ndonjë fjalë tjetër e drejtëpërdrejtë për veprën penale. Pikërisht për këtë shkak gjykata
më lart i ka vlerësuar si indicje këto komunikime dhe nuk ka vlerësuar vetëm ato në arritjen e konkluzionit për kryerjen e veprës penale në bashkëpunim, por ka arsyetuar lidhjen
e tyre me indicje dhe prova të tjera, sikurse janë komunikimet e përgjuara mes personit që përdor numrin celular 6xxxxxx me personin që përdor numrin celular 6xxxxxx, letrën e
gjetur në makinën e të pandehurit me numrat e telefonit të shënuar në të, fluksin dhe natyrën e komunikimeve telefonike mes numrave celularë të të pandehurit dhe dy personave
të paidentifikuar në intervalin kohor të sipërpërmendur, të lidhura këto edhe me provat direkte që vertetojnë kapjen e të pandehurit A. Rr. ne lëndën narkotike, vendin dhe kohën e
kapjes së tij, etj.”
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Dallimi i marrëveshjes së thjeshtë nga marrëveshja e veçantë ëshë se kjo e fundit, në kontektstin e grupit të
strukturuar kriminal, nuk duhet të jetë spontane por të bazohet në një plan dhe organizim të paramenduar. Megjithatë
dispozita përveç termit “nuk formohet rastësisht” e cila shmang spontanitetin, në të gjitha elementët dallues të tjerë
e lejon atë, pra duke mos kërkuar që anëtarësia të jetë e qendrueshme, që ndarja e detyrave të jetë e dallueshme
ose e planifikuar por sipas rastit, dhe të mos ketë organizim. Ndërkohë që dispozita nuk kërkon domosdoshmërisht
egzistencën e një plani apo organizimi, në fund të paragrafit e mbyll me një veçori të karakterit organizativ siç është
“strukturë të pa zhvilluar”. Pikërisht analiza e këtyre veçorive ka vënë gjykatat e krimeve të rënda në kontradiktë. Këtë
e shohim në Vendimin Unifikues të Gjykatës së Lartë, nr.197, viti 2011, e cila e nënkupton vështirësinë intepretuese
gati kondradiktore të dispozitës që nga njëra anë nuk kërkon që grupi i strukturuar kriminal të ketë një plan dhe një
strukturë organizative të mirëfilltë por nga ana tjetër specifikon që plani dhe struktura duhet të jenë ekzistente por
jo në formë të sofistikuar.
Ndërkohë në pamje të parë dispozita i jep më shumë rëndësi veçorive sasiore (psh nr. i strukturës kriminale mbi
3 persona; kryerja e një dhe më shumë se një vepre penale) sesa atyre cilësore si (përfitimi, formim i planifikuar,
anëtarësi e përkohëshme, dhe organizim fare e thjeshtë gati pa një plan). Dhe është ky element (sasior) që Gjykata
e Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda ka përdorur për të mos e konsideruar vepër penale sipas neneve 298/2 dhe
334/1 të Kodit Penal (“Ndihmës për kalim të paligjshëm të kufirit, me qëllim fitimi, në kuadër të grupit të strukturuar
kriminal”) si krim të kryer në kushtet e grupit të strukturar kriminal në rastin e mësipër për të cilën është dhënë
vendimi unifikues. Sipas këtij arsyetimi, Gjykata e Shkallës së Parë --paçka se e ka vërtetuar se i pandehuri ka bërë
një marrëveshje përpara kryerjes së veprës penale, ka pasur një pjesmarrje të më shumë se tre personave dhe grupi
ka parashikuar veprimet e tij të cilat nuk do të kryheshin rastësisht nuk i kanë mjaftuar këto vecori për ta konsideruar
veprën penale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Kështu veçoria sasiore që i pandehuri ka marrë pjesë
vetëm në një “episod” [...]” hedh poshtë akuzën se ky i pandehur e ka kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë
të grupit të strukturuar kriminal”. Ndërkohë edhe Gjykata e Apelit Krimeve të Rënda i jep më shumë rëndësi veçorive
sasiore për të vërtetuar se i pandehuri e ka kryer veprën penale si pjesë e grupit të strukturuar kriminal.
Sipas arsyetimit të saj:
“marrëveshja e grupit ...ka qenë jo rastësore...vërteton një grup që bëjnë pjesë
minimalisht pesë persona; se i pandehuri me pjesëmarrësit e tjerë në krim është
marrë vesh për kryerjen e veprës penale së paku një herë; se veprën e ka kryer
përkundrejt shpërblimit...; se bashkëpunimi i tyre është i paramenduar dhe i
parallogaritur për të kryer secili prej tyre në momentin e duhur veprimin që më
parë kishte marrë përsipër të kryente, pra nuk janë formuar rastësisht… tregon
marrëveshjen e bashkëpunimit në një lidhje të qëndrueshme, dijeninë e secilit
prej tyre që bën pjesë në një grup dhe që me pjesëmarrjen e tij jep kontribut në
realizimin e veprës penale…”.
Në kundërshtim me arsyetimin e Gjykatës së Apelit, për ta konsideruar një vepër penale si të kryer nga grupi i
strukturuar kriminal, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë e intepreton paragrafin 4 të nenit 28 sipas këtyre kritereve.
Së pari, duhet të ekzistojnë 4 veçoritë e përshkruara në e paragrafin 4 të nenit 28 “në të njëjtën kohë
...dhe konkretisht subjekti dhe ana subjektive, objekti dhe ana objektive. Mungesa qoftë edhe e njërit prej elementeve të
sipërcituara pas sjell detyrimisht mungesën e veprës penale.”
Së dyti, duhet ekzistenca e bashkëpunimit sipas të cilit “pjesëmarrësit në grupin e strukturuar kriminal kanë një
drejtues apo krijues, kanë një ose disa anëtarë që veprojnë si shtytës, si ndihmës dhe një ose disa anëtarë që veprojnë si
ekzekutorë apo bashkë ekzekutorë”.
Së treti, duhet patjetër që të ekzistojë organizmi dhe një strukturë minimale. Sipas arsyetimit të Gjykatës së Lartë
struktura organizative është pikërisht “...një nga elementët kryesorë që e dallon këtë formë bashkëpunimi të veçantë nga
bashkëpunimi i thjeshtë.”
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Së katërti, në grupin e strukturuar kriminal duhet të ketë ndarje detyrash paçka rëndësisë së tyre. Dhe kjo është
veçori thelbesore pasi pa “pasur një ndarje detyrash dhe rolesh midis bashkëpunëtorëve për kryerjen e veprës penale nuk
mund të jemi para grupit të strukturuar kriminal, por para formave të tjera të bashkëpunimit.”86
Ajo që vihet re në Vendimin Unifikues të Gjykatës së Lartë, nr. 197, viti 2011 cituar më sipër është një zhvendosje
deri diku në qasje nga vendimet e mëparshme të kësaj gjykate për raste të ngjashme siç është Vendimin nr. 22
datë 20.01.2010, sipas së cilës, Gjykata e Lartë nuk ka marrë parasysh ndarjen e roleve për të përcaktuar nëse
bashkëpunimi ëshë kryer në kushtet e grupit të strukturar kriminal. Në vendimin e 2010, nr.22, Gjykata e Lartë, i ka
dhënë më shumë rëndësi faktit që marrëveshja sipas saj ka qënë rastësore dhe ku palët nuk janë ndjerë të detyruara
ta zbatojnë paçka që Gjykata pranon në vendim se kishte ndarje rolesh. Është e vështirë të kuptohet që në kushtet
kur grupi kriminal ka drejtues, organizatorë, shtytës dhe ndihmës të mos ketë ketë pasur një marrveshje paraprake.
Vetë fakti i ndarjes së roleve tregon se marrëveshja është bërë bazuar në një plan sado të thjeshtë87. Ndërkohë
ky arsyetim i Gjykatës së Lartë duket se bie në kundërshtim me frymën e paragrafit të dytë të pikës 4 neni 2888
cili nuk kërkon domosdoshmërisht një plan me ndarje detyrash. Ky vendim duket sikur e ka konfonduar më shumë
intepretimin juridik në lidhje me kuptimin e ndarjes së detyrave në grupin e strukturuar kriminal.
Ky konfuzion nënvizohet edhe nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë në vitin 2015 i cili shprehet se do të ishte e
vështirë të diferencohej bashkëpunimi i përgjithshëm/thjeshtë nga ai veçantë dhe si rezultat edhe kualifikimi i
veprave penale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Në këtë kontekst Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë e ka
interpretuar si të domosdoshme të provuarit se grupi i strukturuar kriminal duhet të ketë organizim dhe strukturë
sado të thjeshtë. Gjykata e Lartë e ka intepretuar “organizimin dhe strukturën” në ndarje rolesh dhe përgjegjësish
sado minimale89.

86 Lexo Vendimin Unifikues të Gjykatës së Lartë, nr. 197, viti 2011.
87. Shiko Vendimin e Gjykatës së Lartë, nr. 22, datë 20.01.2010. Gjykata shprehet se “se jemi perpara bashkepunimeve sipas rrethanave te rastit, te bazuar ne shfrytezimin e
njohjeve personale, pa qene askush i detyruar te bashkepunoje ne njerin apo tjetrin rast, pa nje organizim e strukturim te caktuar, kur jo te gjithe te gjykuarit marrin pjese ne te gjithe
episodet e rrjedhimisht ne ndarjen e perfitimeve, madje siç shpjeguam, konstatohen konflikte te thella midis tyre ne lidhje me konspiracionin apo “vjedhjen e klienteve” njeri-tjetrit. Te
gjykuarit, pavaresisht nga marredheniet qe kane patur, merite dhe hatermbetjet midis tyre, per hir te perfitimeve material, kane bashkepunuar ne raste te caktuara me njeri-tjetrin,
por kurrsesi ky bashkepunim i tyre nuk mund te ngrihet deri ne nivelin e grupit te strukturuar kriminal. Fakti qe i gjykuari E.... ishte organizator, por edhe ndihmes, i gjykuari A... ishte
shtytes, i gjykuari K... shtytes dhe ndihmes, te gjykuarit H.... dhe L.... ndihmes, nuk tregon domosdoshmerisht se ndodhemi perpara nje bashkepunimi te veçante si grupi i strukturuar
kriminal, por nje bashkepunimi te thjeshte midis bashkepunetoreve, te perkufizuar nga neni 26 i Kodit Penal, persa kohe qe nuk provohet ekzistenca e elementeve qe kerkon neni
28/4 i Kodit Penal.”(Formatimi në italic i autorëve).
88. Paragrafi 4 i nenit 28 parashikon se: “Grupi i strukturuar kriminal nuk është e nevojshme të dallohet për anëtarësi të qëndrueshme, ndarje detyrash, organizim dhe strukturim
të zhvilluar.”
89. Vendimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nr.38 datë 11.03.2015 sipas të cilit “Grupi i strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi, duke qenë se kërkon një organizim
dhe strukturim të caktuar minimal, nënkupton që, midis anëtarëve të grupit, të ekzistojë një ndarje rolesh dhe detyrash minimale, ku një ose disa anëtar të jenë organizatorë dhe të
tjerët të jenë në rolin e ndihmësit, shtytësit apo ekzekutorit, edhe pse kjo ndarje detyrash nuk është e zhvilluar. Ky element i grupi të strukturuar, duket sikur bie ndesh me paragrafin
e dytë të pikës 4 të nenit 28 të këtij Kodi, në të cilin përcaktohet, ndër të tjera, se grupi i strukturuar kriminal nuk është e nevojshme të dallohet për ndarje detyrash. Por, në fakt kjo
nuk qëndron, sepse përcaktimi i bërë nga ky paragraf i referohet një ndarje të detyrave, e cila është e zhvilluar, në kuptimin që ka gjithmonë një drejtues, i cili është i tillë në mënyrë të
qëndrueshme dhe një ose disa persona të cilët janë të varur prej tij dhe ndjekin dhe zbatojnë urdhrat e tij. Kjo ndarje detyrash e qëndrueshme, ku të ekzistojë gjithmonë një drejtues
dhe një ose disa persona të tjerë, që zbatojnë urdhrat e tij, nuk është e nevojshme që të ekzistojë tek grupi i strukturuar kriminal, pasi kjo është karakteristikë e organizatës kriminale,
si forma më e lartë e bashkëpunimit të veçantë, por është e domosdoshme që të ekzistojë gjithmonë një ndarje minimale detyrash, në kuptimin që duhet gjithmonë të ketë një
organizator dhe një ose disa persona të tjerë që të veprojnë si ekzekutorë, shtytës apo ndihmës. Në këto kushte mund të konkludojmë se, pa pasur një ndarje minimale detyrash dhe
rolesh, ndërmjet bashkëpunëtorëve për kryerjen e veprës penale, nuk mund të jemi para grupit të strukturuar kriminal, por para formave të tjera të bashkëpunimit.”
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Organizata Kriminale
Siç cilësuam më lart, neni 28 ka pësuar disa ndryshime dhe ndër më të rëndësishmit është shfuqizimi i paragrafit 2
pika 1 në vitin 200790. Edhe në intepretimin e organizatës kriminale sipas versionit të vitit 2017, gjykatat kanë ndjekur
të njëjtën llogjikë të interpretimit të veçorive të bashkëpunimit të veçantë në kuadrin e organizatës kriminale sipas
të cilës duhet që të gjitha kushtet e parashikuar në nenin 28 për organizatën kriminale të jenë të jenë të provuara
njëkohesisht91. Duhet cilësuar se gjykatat shqiptare në vitin 2010, në interpretimin që i kanë bërë karakteristikave të
organizatës kriminale, kanë përdorur kriteret e paragrafit 2 të nenit 28 sipas versionit të 2004 të Kodit Penal edhe
pas shfuqizimit që ju bë këtij paragrafi në vitin 2007 që konsistonte në lidhjet e mundshme midis krimit dhe politikës
që u analizua më lart92. Megjithatë, gjykatat nuk janë shprehur qartësisht dhe nuk kanë bërë një analizë shteruese
të ndryshimit midis organizatës kriminale dhe grupit të strukturar kriminal. Referuar nenit 28/1 dhe 28 /4, ndryshimi
thelbësor, është standarti i strukturimit dhe ndarja e detyrave dhe roleve. Ndërsa në organizatën kriminale aspekti
organizativ, qëndrueshmëria dhe anëtarësia janë elementë të domosdoshëm, në të kundërt, tek grupi i strukturuar
kriminal këto elementë nuk kanë nevojë të jenë të dallueshëm. Ndërkohë vihet re se analiza e gjykatave e veçorive të
grupit të strukturuar kriminal mundet fare mirë ti përshtatet në fakt më mirë analizës për organizatën kriminale. Në
këtë kontekst, standarti shumë i zgjeruar i arsyetimit që i është bërë grupit të strukturuar kriminal ka bërë që shumë
vepra penale të cilat mund të trajtohshin në kuadrin e organizatës kriminale në kuptim të nenit 28/1 të analizohen
në kuadër te nenit 28/4 (grupi strukturuar kriminal)93.
Në rastin e “Bandës së Durrësit”, Kolegji Penal e veçon organizatën kriminale nga grupi strukturuar kriminal vetëm
nga qëndrueshmërinë e lidhjes midis anëtarëve të grupimit kriminal i cili organizohet për të kryer një numër të
papërcaktuar veprash penale. Por edhe në këtë arsyetim Kolegji Penal nuk është shterues pasi nuk përcakton se
kush do të konsiderohet “lidhje e qëndrueshme”94 (psh., më shumë se x muaj, x vite etj) por mjaftohet duke cilësuar
se qëndrueshmëria duhet të vazhdojë edhe pas kryerjes së një apo disa veprave penale. Ndërkohë Kolegji Penal
nuk përcakton dhe se kush mund të konsiderohet numër i pranueshëm veprash penale për ti përfshirë ato në vepra
penale të kryera nga organizata kriminale. Në të dy këto elementë ka pasur grupime kriminale të cilët ka pasur një
shtrirje kohore dhe numër veprash penale të konsiderueshme të organizuara në ndarje rolesh dhe përgjegjesish.
Si përfundim jurisprudenca është shumë më e zhvilluar përsa i përket interpretimit juridik të grupit të strukturuar
kriminal por ndërkohë, për paradoks, kjo ka lënë të pa zhvilluar jurisprudencën dhe analizën e veçorive të organizatës
kriminale.

90. Neni 28/1 sipas versionit të vitit 2004 të Kodit Penal i cili u shfuqizua më pas me Ligjin nr.9686, datë 26.02.2007, neni 4. “Organizata kriminale, per realizimin e qellimeve te
saj, perdor forcen, mjetet e tjera te kercenimit, nenshtrimin dhe heshtjen per shkak te pjesemarrjes dhe veprimtarise se saj, per te kryer vepra penale, per te siguruar, ne çdo menyre,
administrimin ose venien nen kontroll te veprimtarive ekonomike, te koncesioneve, autorizimeve, sipermarrjeve dhe sherbimeve publike, per te realizuar perfitime ose avantazhe te
padrejta per vete a personat e tjere ose per te ndaluar a penguar ushtrimin e lire te se drejtes se votes gjate fushatave zgjedhore, si dhe veprimtarive te tjera te ngjashme me to.”
91. Vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda, nr. 42, datë 25.11.2010. Sipas gjykatës, gjykata duhet të faktojë për këtë formë bashkëpunimi të pesë kushtet e
përcaktuar në nenin 28 njëkohësisht pasi në mungësë të njërit prej tyre i pandehuri përjashtohet nga përgjegjësia penale që lidhen me këtë normë juridike. Kushtet sipas nenit 28
janë që organizata kriminale të jëtë në “a) shkalle të lartë organizimi ku, konstatohet qarte një strukturë hierarkike mes pjesemarrësve; ndarja e qarte e roleve, perpunimi i planeve
per realizimin e verprave penale b) kohezgjatje dhe qendrueshmeri ne kryerjen e veprimtarise kriminale; c) kryerja e disa veprave penale dhe jo veprimtari kriminale e shkeputur; d)
pjesemarrje e shume personave ne kryerjen e veprave te ndryshme penale duke bashkepunuar ne menyre te qendrueshme mes tyre; e) qellimi i organizates kriminale eshte realizmi
i perfitimeve materiale dhe jomateriale. …”
92. Shiko Vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda, nr. 42, datë 25.11.2010, cila bën interpretimin e kuptimit të organizatës krimiale dhe konkretisht “Veprimtaria
e organizates kriminale zakonisht shtrihet ne te gjitha sektoret e jetes social-ekonomike te nje komuniteti, shteti apo edhe me gjerë. Per arritjen e qellimeve te saj kriminale,
organizata kriminale perdor forcen, mjetet e kercenimit, dhunen psikike, nenshtrimin apo heshtjen e pjesetareve te saj per shkak te pjesemarrjes ne organizaten kriminale, etj…”
93. Vendimi i Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda nr. 62, datë 07.01.2011.
94. Lexo Vendimin e Kolegjit Penal te Gjykatës së Lartë nr.175,datë 16.07.2014 sipas të cilit “Ndryshimi midis organizatës kriminale si forme e bashkepunimit te qendrueshem dhe
bashkëpunimit te thjeshte qëndron në faktin se në rastin e organizatës kriminale kërkohet një lidhje e qëndrueshmemes anëtarëve të organizatës të cilët janë organizuar me qëllim
kryerjen e një numri të papërcaktuar veprash penale. Në rastin e bashkëpunimit, dy ose më shumë persona kryejnë së bashku një ose disa vepra penale; lidhja mes bashkëpunëtorëve
ka një qëllim të caktuar, e cila lidhet me kryerjen e disa veprave penale të programuara, konsumimi i të cilave do t’i sjellë fund edhe bashkëpunimit mes bashkëpunëtorëve.”
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Gjetjet Kryesore
Kodi Penal ka pësuar ndryshime të shpeshta lidhur edhe me neni 28 por dhe nenet e tjera të cilat lidhen me krimin
e organizuar nenet 333/334 dhe trafikun e narkotikëve si dhe nenet 283/284.
Kodi Penal, paçka se ka adoptuar më shumë qasjen e shkollës Italiane, nuk ka arritur ta përshtasë atë si duhet në
lidhje me organizatat kriminale të tipit mafioze duke mos përfshirë disa veçori specifike të cilat mund të gjenden
edhe tek organizatat kriminale shqiptare siç janë aktivitetet në emër të organizatës të karakterit ekonomik dhe
politik duke shfrytëzuar frikën dhe presionin e organizatës dhe duke u bazuar në kodin e heshtjes.
Kodi Penal Shqiptar nuk përmban asnjë dispozitë apo rubrikë dispozitash të cilat dënojnë veprimet e drejtëpredrejta
ose të tërthorta të krimit të organizuar ndaj shtetit ligjor dhe procesit zgjedhor.
Kodi Penal është i mangët edhe në dënimet që lidhen kur një vepër penale kryet në kuadrin e Bandës së Armatosur,
ndërkohë që ka parashikuar dispozita për vepra penale të kryera nga organizata kriminale, grupi i strukturuar
kriminal dhe organizatës terroriste.
Kodi Penal nuk është konsistent në numrin e anëtarëve të cilët bëjnë dallimin midis organizatës kriminale dhe
organizatës terroriste. Ndërkohë që për organizatën kriminale përcakton një numër jo më të vogël se 3 persona, për
organizatën terroriste, e cila bën pjesë në të njëjtën kategori të organizatës kriminale, numri i kërkuar për tu provuar
ulet në 2 ose me shumë persona.
Gjykatat e kanë shumë të zhvilluar jurisprudencën për intepretimin e dispozitave në kuadër të grupit të strukturuar
kriminal por ky interpretim është shumë i përafërt me përshkrimin e veçorive të organizatës kriminale. Duke krijuar
një lloj konsolidimi intepretimesh gati shterues për grupin e strukturuar kriminal, gjykata dhe prokuroria e kanë të
vështirë të interpretojnë veprat penale sipas nenit 28/1 dhe 334 të Kodit Penal që lidhen me organizatën kriminale
dhe ky fenomen mund të ketë ndikuar në zhvillimin e jurisprudencës për nenet 28/1 dhe 334 të Kodit Penal.
Vihet re qe ka shumë pak raste në lidhje me trafikun e narkotikëve të cilat janë gjykuar në kuadrin e organizatës
kriminale apo grupit të strukturuar kriminal. Nga të dhënat e mbledhura nga kampioni i zgjedhur mbi 90% e rasteve
të trafikut të narkotikëve janë trajtuar në kuadrin e bashkëpunimit të thjeshtë.
Në vitet 2014-2015 numri i të pandehurëve në shumicën e vendimeve të selektuara për këtë studim në fushën e
narkotikëve ka qënë fare minimial (kryesisht një i pandehur).
Në lidhje me kontradiktat në dukje dhe vështirësinë e intepretimit që ka pasur Gjykata e Shkallës së Parë të Krimeve
të Rënda për konkurueshmërinë e neneve 333/a dhe 334 të Kodit Penal duhet cilësuar se paqartësitë kanë vazhduar
edhe në vitin 2015, ku më pas duket se jurisprudence ka filluar të jetë më e konsoliduar.
Jurisprudenca e gjykatave në lidhje me grupin e strukturuar kriminal kanë filluar të stabilizohet pas Vendimit Unifikues
të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nr. 197 në vitin 2011. Sidoqoftë vazhdon të ketë një paqartësi në lidhje me
standartin e organizimit që kërkohet për grupin e strukturuar kriminal e cila lidhet me ndarjen e roleve.
Ndërkohë jurisprudenca e gjykatës ka filluar të krijojë deri diku stabilitet në lidhje me intepretimet e neneve 283/a
(trafiku narkotikëve) të Kodit Penal mbas vitit 2011.
Vihet re se gjykatat e shkalles së parë bëjnë një interpretim më të gjërë të dispozitave në kontekstine bashkëpunimit
të vecantë kur indiciet janë të qarta, packa që provat e siguruara lejojnë mundësi për intepreptim. Ndërkohë që
gjykatat e apelit dhe ajo e lartë bëjnë një interpretim më të ngushtë të provave që shpesh nuk i përgjigjet realitetit
duke ditur shkallën e kompleksitetit të veprave penale qe kryen në kudër të krimit të organizuar.
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Rekomandime
1. Veprat penale përkatëse të përshkruara në kuadrin e nenit 28 dhe karakteristikat dalluese të organizatës kriminale,
grupin e strukturuar kriminal dhe bandën e armatosur duhe të jenë më të detajuara.
2.Kodi Penal duhet të pasurohet me vepra penale të cilat kryen nga krimi organizuar gjatë fushatës zgjedhore.
3.Mund të krijohet një seksion i veçantë për veprat penale të kryera në bashkëpunim të veçantë siç është Kreu VII i
Kodit Penal kushtuar veprave penale për qëllime terroriste.
4.Neni 55 i Kodit Penal, paragrafi i fundit duhet të jetë më specifik pasi mund të krijojë hapësirë për të abuzuar nga
trupi gjykues.
5.Gjykatat duhet të bëjnë një dallim më të qartë midis organizatës kriminale dhe grupit të strukturuar kriminal.
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SHQYRTIMI I MASAVE
TË SIGURIMIT
“ARREST ME BURG”
Autor: Nita Shala

Liria e personit është e drejtë e mbrojtur në Kushtetute, që mund të kufizohet vetëm me ligj, në përpjestim me
gjendjen që ka diktuar kufizimin, për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve95. Kufizimi nuk
mund të cënojë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe në asnjë rast nuk mund të tejkalojë kufizimet e parashikuara
në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut96. Në nenin 6 të Konventës per Evropiane për të Drejtat e Njeriut
parashihen parimet e pergjithshme për të drejtën e një proçesi të rregullt ligjor; kurse garancitë për personin që i
kufizohet e drejta e lirisë personale parashihen më në detaj në nenin 5 të saj. Sipas kësaj dispozite, kufizimi i lirisë
legjitimohet vetëm në raste përjashtimore dhe “... në përputhje me procedurën e parashikuar me ligj …”. Një nga
rastet është ai i parashikuar në pikën 1, shkronja “c”: “… kur ka arsye të besueshme për të dyshuar se ai ka kryer një
vepër penale, ose kur ka motive të arsyeshme për të besuar se është e nevojshme që të pengohet të kryejë një vepër
penale ose të largohet pas kryerjes së saj”.

Vendimet për masa sigurimi lidhur me veprat penale të ndryshme

26.62%
Vendime mbi hetimin e
veprës penale trafikim
narkotikësh

9.21%
Vendime për hetimin e
prodhimit apo mbajtjes
pa leje të armëve

7.17%
Vendime për vepra
penale të tjera që bien
në kompetencë lëndore
të Gjykatës për Krime të
Rënda kur kryen si pjesë
e grupit të strukturuar
apo organizatës kriminale

Analizë cilësore ligjore
Në zbatim të parimeve dhe dispozitave të Kushtetutës e Konventës, Kodi i Procedurës Penale, në Titullin V “Masat
e sigurimit”, parashikon rregulla të hollësishme për masat e sigurimit personal97. Lidhur specifikisht me masën e
sigurimit të “arrestit me burg”, neni 230 parashikon disa kritere të vecanta:
“1. Arresti në burg mund të vendoset vetëm kur çdo masë tjetër është e papërshtatshme për shkak të
rrezikshmërisë së veçantë të veprës dhe të pandehurit.
2. Nuk mund të vendoset arresti në burg ndaj një gruaje që është shtatzënë ose me fëmijë në gji, ndaj një
personi që ndodhet në gjendje shëndetësore veçanërisht të rëndë ose që ka kaluar moshën shtatëdhjetë vjeç
ose një personi toksikoman apo të alkoolizuar, për të cilin zbatohet një program terapeutik në një institucion
të posaçëm.
95. Neni 15, Kushtetuta e Republikes se Shqiperise: “te drejtat dhe lirite themelore te njeriut jane te pandashme, të patjetërsueshme e të pa dhunueshme dhe qëndrojnë në themel
të të gjithë rendit juridik”, neni 27, c “askujt nuk mund t’i hiqet liria, përveçse.. kur ka dyshime të arsyeshme se ka kryer një vepër penale, ose për të parandaluar kryerjen prej tij të
veprës penale, ose largimin e tij pas kryerjes së saj”.
96. Neni 17.
97. Nenet 228 e 229 parashikojnë kushtet dhe kriteret e pergjithshme për caktimin e masës së sigurimit.
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3. Në rastet e parashikuara në pikën 2 arresti në burg mund të vendoset vetëm kur ka shkaqe të një rëndësie
të veçantë për krimet që dënohen jo më pak në maksimum se dhjetë vjet burgim.
4. Të miturit nuk mund të arrestohen kur akuzohen për kundërvajtje penale.”
Vlen të theksohet natyra përjashtimore e masës “arrest ne burg”, e cila “… mund të vendoset vetëm kur çdo masë
tjetër është e papërshtatshme …”. Gjykata e Lartë, përmes një vendimi unifikues, është shprehur se masa siguruese
me burg, mund të zbatohet vetëm kur i pandehuri procedohet për vepra penale për të cilat ligji cakton dënimin me
burgim më të lartë se një vit, si dhe në faktin që qëllimi i vetëm i marrjes së këtyre masave është parandalues98.
Prandaj, GJEDNJ ka vleresuar se për çdo periudhë paraburgimi, pavarësisht sa e shkurtër të jetë caktuar ajo, autoritetet
duhet të parashtrojnë përpara gjykatës motive të besueshme që e justifikojnë atë periudhë99. Gjithashtu, gjykata nuk
mund të mjaftohet në arsyetimin e saj për caktimin e masës së arrestit në burg, duke u kufizuar thjesht në referime
mbi dispozita të Kodit të Procedurës Penale që parashikojnë kushtet e kriteret për caktimin e masave të sigurmit,
por duhet të arsyetojë në mënyrë ezauruese se si e përse gjejnë ato zbatim në çështjen konkrete100. Pra, në arsyetimin e
vendimit të gjykatës duhet të analizohen në mënyrë ezauruese e reale motivet konkrete të pranimit ose jo të kërkesës/
ankesës për revokim a zëvendësim të masës së sigurimit dhe jo të bëhet një përshkrim ritual e formal i shkaqeve e
kritereve të parashikuara nga ligji101. Në këtë kontekst, sikurse shprehet GJEDNJ, gjykata duhet gjithashtu të verifikojë
dhe të sigurohet se organet kompetente për ndjekjen penale kanë shfaqur në kryerjen e veprimeve hetimore në atë
procedim penal “diligjencë të posaçme”102.
Në vendime, Gjykata duhet të mbajë parasysh respektimin e parimit të prezumimit të pafajësisë, si dhe natyrën e
masës së arrestit si përjashtim nga rregulli kushtetues i respektimit të lirisë individuale. Kodi i Procedurës Penale,
në nenet 263 e vijues të tij, përcakton afatet maksimale përkatese të kohëzgjatjes së paraburgimit sipas llojit të
veprës penale dhe rrethanave të çështjes. “Kohëzgjatja tërësore e paraburgimit, … nuk mund të kalojë tre vjet, kur
proçedohet për krime që dënohen në maksimum jo më pak se dhjetë vjet burgim ose me burgim të përjetshëm” (pika
6, c).
Por, nga ana tjetër, në pikëpamje të ligjshmërisë së saj, vazhdimi i zbatimit të masës së sigurimit “arrest në burg”,
nuk mund te jetë i pakufizuar dhe i pakushtëzuar nga detyrimi për justifikimin e kryerjes së veprimeve hetimore të
domosdoshme në pikëpamje të kohëzgjatjes dhe përmbajtjes së tyre. Në interpretim të Kushtetutës dhe Konventës,
caktimi dhe vazhdimi i zbatimit të masës së arrestit në burg janë të lidhura me garantimin e interest publik për
ushtrimin e ndjekjes penale, i cili, nga ana e tij, në mënyre proporcionale, duhet të justifikohet me zhvillimin e një
proçesi të rregullt ligjor, pra me respektimin e të drejtave të njeriut, ku pa dyshim bën pjesë e drejta e lirisë së
personit, natyra rigorozisht përjashtimore dhe e përkohshme e kufizimit të lirisë së tij, si dhe prezumimi i pafajësisë.
Mosveprimi, zvarritjet, mungesa e diligjences për të kryer në afate të arsyeshme veprimet hetimore të duhura dhe
realisht të lidhura me akuzën në ngarkim të të arrestuarit në një çështje konkrete, përbëjne ushtrim arbitrar të
kompetencës nga prokurori me pasojë cënimin e të drejtave themelore të tij dhe shkeljen e proçesit të rregullt ligjor.
(Vendimi Nr. 1, datë 08.01.2009 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë).

98. Vendimi nr.3, datë 27.9.2002 të Gjykatës së Lartë
99. Belchev vs Bulgaria, 2004.
100 . Sarban vs Moldova, 2005.
101. Mansur vs Turkey, 1995, Smirnova vs Russia, 2003
102. Labita vs Italy, 2000, Castravet vs Moldova, 2007.
DREJTËSIA PENALE NË SHQIPËRI Vlerësim i përgjigjes së sistemit gjyqësor ndaj trafikut të narkotikëveI

I

37

Analizë sasiore e të dhënave
Janë studiuar vendimet lidhur me 42 raste të shqyrtuara nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, përgjatë
periudhës 2006-2015, dhe janë bërë intervista me avokatë dhe Prokurorë për të kuptuar perceptimin e tyre mbi
shqyrtimet e masave të sigurimit “arrest me burg” dhe efektin që kanë në luftën kundër krimit të organizuar.
Nga 42 rastet e studiuara, 26 kanë të bëjnë me trafikim narkotikësh të kryer në bashkëpunim ose më shumë se
një herë (neni 283/a Kodi Penal), 9 trafikim i armëve dhe municionit në bashkëpunim apo më shumë se një herë
(neni 278/a Kodi Penal), dhe 7 me vepra penale të kryera si grup i strukturuar apo organizatë kriminale që bien në
kompetencë lëndore të Gjykatës për Krime të Rënda kur kryhen si pjesë e grupit të strukturuar apo organizatës
kriminale, si vjedhje me armë në bashkëpunim (neni 140, neni 25 Kodi Penal), ndihmë për kalim të paligjshëm të
kufirit dhe grup i strukturar dhe vrasje në bashkëpunim (neni 79 Kodi Penal) (Shiko Figura 1).

Figura 1.
Totali i vendimeve me objekt shqyrtimi masën e sigurimit “arrest me burg”
dhe llojet e veprave penale në shqyrtim përgjatë periudhës 2006-2015

26.62%
Vendime mbi hetimin e
veprës penale trafikim
narkotikësh

9.21%
Vendime për hetimin e
prodhimit apo mbajtjes
pa leje të armëve

7.17%
Vendime për vepra
penale të tjera që bien
në kompetencë lëndore
të Gjykatës për Krime të
Rënda kur kryen si pjesë
e grupit të strukturuar
apo organizatës kriminale

Dënimi i parashikuar në Kodin Penal për secilën nga këto vepra penale është: (1) për trafikimin e narkotikëve, nëse
kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë, dënohen me burgim nga 10 gjer në 20 vite, kurse organizimi,
drejtimi ose financimi i kësaj veprimtarie dënohen me burgim jo më pak se 15 vite, (2) prodhimi dhe mbajtja pa leje
e armëve luftarake dhe municionit, kur kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë ose sjellë pasoja të rënda,
dënohet me burgim nga 10 gjer në 20 vite, (3) kur janë vepra penale të ndryshme por të kryera si grup i strukturuar
dënohen me burgim nga 10 gjer në 20 vite.
Janë studiuar vendime në fazën paraprake me objekt vlerësimin e arrestit në flagrancë apo ndalimit dhe caktim
të masës të sigurimit personal “arrest me burg” si dhe kërkesa për revokim apo zëvendësim të masës së sigurimit
“arrest me burg”.
Në 42 rastet e studiuara, Gjykata për Krime të Rënda zgjedh të shqiptojë masën e sigurimit “arrest me burg” për
personat nën hetim.
Ne fazën e hetimit paraprak, në secilën nga rastet e studiuara, Prokurori pranë Prokurorisë për Krime të Rënda
konsideron të arsyeshme dhe kërkon caktimin e masës së sigurimit “arrest me burg” për personat e hetuar, kurse në
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gjithë këto raste, mbrojtësit e të arrestuarve, kanë kërkuar caktimin e masës së sigurimit personal “arrest me burg”
me afat (7 raste) ose një mase më të butë, si “detyrim për paraqitje pranë Policisë Gjyqësore” (16 raste) apo “arrest
në shtëpi” (19 raste). Arsyet në të cilat është mbështetur mbrojtja kanë të bëjnë kryesisht me argumentin (i) se i
dyshuari nuk përbën shkak për të prishur apo dëmtuar provat, dhe nuk përbën rrezik për t’iu shmangur hetimit; (ii)
mbajtjen parasysh të rrethanave të veshtira familjare të të ndaluarit, (iii) kushtet e rënda financiare të të ndaluari
apo dhe (iv) faktin që i ndaluari është student. Në të gjithë rastet e kërkesave nga ana e Prokrurorit për caktimin e
masës së sigurimit “arrest me burg” në fazën paraprake të hetimeve, Gjykata ka vendosur duke konfirmuar kërkesën
e Prokurorit për caktimin e kësaj mase. (Figura 2)

Figura 2.
Trendi i caktimit të masës së sigurisë “arrest me burg” përgjatë 2006-2015
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Kërkesë për shqiptimin e masës së sigurimit “Arrest me burg” nga Prokurori
Kërkesë nga avokati i mbrojtjes për caktimin e një mase më të butë “Arrest ne shpi”
Kërkesë nga avokati i mbrojtjes për caktimin e një mase më të butë “Detyrim për paraqitje pranë Policisë Gjyqësore”
Kërkesë nga avokati i mbrojtjes për caktimin e masës së sigurimit “Arrest me burg” me afat
Pranim i kërkesës së Prokurorit për shqiptimin e masës së sigurimit “ Arrest me burg / mohim i kërkesave të avokatëve
mbrojtës për shqiptimin e masave të tjera”

Ndërkohë që në të gjithe rastet, gjykata konfirmon masën e sigurimit “arrest me burg” të kërkuar nga Prokurori, në
një rast të akuzës për trafikim të lëndës narkotike, në të cilën Prokurori kërkon caktimin e masës së “arrestit me burg”
me afat prej 15 ditësh (për të pritur rezultatet e aktit të eksperimentimit daktiloskopik), në vendim Gjykata shpreh
shqetësim për limitimin që i bëhet për të shqiptuar masën e sigurimit “arrest me burg” me afat 15 ditor103, ndërkohë
që konsideron që i arrestuari duhet të qëndrojë në një masë sigurimi “arrest me burg” të pa limituar pasi mund të
dëmtojë marrjen e provave, por në këtë rast bëhet fjalë për gjetjen e provave të tilla si deklarimet e personave të
tjerë, që mund të kenë dijeni për rrethana hetimi apo mund të jenë bashkëpunëtorë të mundshëm me të arrestuarin.
Edhe në vendimet për zevendësim apo revokim të masës së sigurimit personal “arrest me burg”, përsëri Gjykata
në pothuajse të gjitha rastet konsideron si të drejtë mbajtjen në arrest në burg të të pandehurve, dhe nga rastet
e studiuara, vetëm në një rast në një vendim zëvendësimi të masës së sigurimit “arrest me burg” në vitin 2013,
Gjykata vlerëson të drejtë kërkesën e mbrojtesit duke konsideruar caktimin e masës së sigurimit “arrest në shtëpi”,
duke u nisur nga fakti që të pandehurit me vendimin e njoftimit të akuzes i është atribuar vepra penale “Moskallzimi

103. Gjykata ka parasysh përmbajtjen e paragrafit te 3 te nenit 244 të K.Pr.Penale, sipas të cilit Gjykata nuk mund te caktojë një masë sigurimi më të rëndë sesa ajo e kërkuar nga
prokurori, cka do të thote në këtë rast se Gjykata nuk mund të caktojë një masë sigurimi pa kohëzgjatje nëse prokurori ë kërkon atë me një kohëzgjatje të caktuar.
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i krimit” (neni 300 i Kodit Penal), ndërkohë që në fazën paraprake kur i është shqiptuar fillimisht masa e arrestit,
personi në fjalë hetohej për “Trafikim narkotikesh”, dhe si rrjedhojë Gjykata konsideron se “ne rastin konkret nevojat
e sigurimit janë zbutur”104.
Gjithashtu, një avokat shpreh shqetësim lidhur me shqiptimin e shpeshtë nga Gjykata për Krime të Rënda të masës
ekstreme të arrestit, e cila duhet zbatuar vetëm në raste përjashtimore. (Kod. 8) Informacioni nga raportet ndër
vite të Gjykatës për Krime të Rënda, konfirmon që në rreth 90% të rasteve të çuara para Gjykatës për Krime të
Rënda përgjatë hetimeve paraprake, Prokurori kërkon masën “arrest me burg” për të dyshuarin dhe Gjykata pranon
caktimin e kesaj masë. P.sh. vetëm në vitin 2015, ndërkohë që janë dërguar në gjykim para Gjykatës për Krime të
Rënda 311 persona, 274 nga to janë çuar nën masën e sigurisë “arrest me burg”, 16 pa masë sigurimi kurse pjesa
e mbetur kryesisht me masë sigurimi “detyrim paraqitjeje në policinë gjyqësore”105. (Figura 3) Nga to, konfirmohet
që rreth 98% të kërkesave pranohen.

274
Figura 3.
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Eshtë me vlerë të shikohet praktika e Gjykatës së Apelit106 apo Gjykatës të Lartë, nëse ka raste kur janë ndryshuar
vendime të Gjykatës së Shkallës së Parë duke konsideruar që nuk ka patur kushte për aplikimin e masës ekstreme
të arrestit në burg, dhe nga grupi i rastësishëm i rasteve të përzgjedhura, vetëm në dy raste, ështe prishur vendimi
i Gjykatës së Shkallës së Parë për caktimin e masës së sigurimit arrest me burg. Dhe këto raste të ndryshimit kanë
të bëjnë me ndryshimin e kushteve dhe kritereve të caktimit te mases se sigurimit ose rrethanave qe kane lidhje me
zevendesimin apo revokimin e mases së sigurimit. P.sh. Masat e sigurimit ndaj disa të dyshuarve për veprën penale
të “Ndihmës për kalim të paligjshëm të kufirit“ dhe “Grup i strukturuar kriminal”, nenet 298/3, 28/4 dhe 333/a të KP

104. pasoje e faktit se te pandehurit i eshte atribuar nje veper penale me e lehte se ajo per te cilen ishte vendosur masa e arrestit ne burg, dhe duke iu referuar nenit 260 te K.Pr.
Penale (“Revokimi dhe zëvendësimi i masave të sigurimit … 2. Kur nevojat e sigurimit zbuten ose kur masa e zbatuar nuk I përgjigjet më rëndësisë së faktit ose dënimit që mund të
caktohet, gjykata e zëvendëson masën me një tjetër më të lehtë..”), në interpretim te kesaj dispozite ligjore, gjykata çmon se edhe pasi eshte caktuar masa e sigurimit te arrestit
ne burg, ne vijim, gjate procedimit, eshte perseri objekt shqyrtimi ekzistenca e ketyre kritereve dhe, si ne rastin konkret, kur nuk konstatohet ekzistenca e ketyre kritereve duhet
te zevendesohet masa e arrestit ne burg me nje mase tjeter sigurimit, si rrjedhojë vendosi zevendesimin e mases se sigurimit “Arrest ne burg“, parashikuar nga neni 238 i K.Pr.
Penale, dhene ndaj kerkuesit(te te pandehurit) “{A.(Sh.)S.}”, me vendimin nr.195, date 28.09.2012 te Gjykates se Shkalles Pare Per Krime te Renda Tirane ne kuader te procedimit
penal nr.128/1 te vitit 2012, me masen e sigurimit, “Arrest ne shtepi“, parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ne funksion te ketij procedimi penal.”
105. Te dhenat nga Raporti Vjetor mbi analizen e veprimtarise se Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda në vitin 2015.
106. Sic del nga të dhënat, në përgjithësi masat e sigurimit të dhëna nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda janë lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit.
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nga ajo e “arrestit në burg“ të vendosura nga Gjykata e shkallës së Parë, janë shfuqizuar nga Gjykata e Apelit, duke u
lënë këto persona pa masë sigurie me arsyetimin se “nuk ekziston kushti kryesor për caktimin e masave të sigurimit
personal, a i dyshimit të arsyeshëm i bazuar në prova i parashikuar nga neni 228/ pika 1 i KPrP.

Figura 4.
Statistika mbi masat e sigurimit shqyrtuar nga Gjykata për Krime
të Rënda për periudhën 2012-2014
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Rreth 1/4 e vendimeve të shkallës së parë për masa sigurimi ankimohen në apel, por siç shihet tendenca është që
të lihet në fuqi nga kjo gjykatë.

Kushtet dhe kriteret e caktimit të masës së sigurimit” arrest me burg”
Cilat janë kushtet dhe kriteret për caktimin e masës se sigurimit “arrest me burg”, dhe në arsyetimin e Gjykatës a
shprehet referenca në to dhe a aplikohen keto dispozita duke pasur parasysh faktet specifike te secilit rast?
Sipas ligjit proçedural si rregull i përgjithshem, një person në pritje të gjykimit për akuzë penale nuk duhet të mbahet
në arrest në burg. Për të qenë i ligjshëm caktimi i masës së sigurimit personal “arrest me burg”107, duhet të ekzistojë
në ngarkim të personit në fjalë, (i) një dyshim i arsyeshëm, i bazuar në prova që personi ka kryer një vepër penale
(neni 228, paragrafi 1) dhe (ii) të ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e
provës (228, 1, a); ose i pandehuri të jetë larguar ose të ekzistojë rreziku konkret dhe specifik që ai të largohet (228,
1, b); ose kur për shkak të rrethanave të faktit dhe personalitetit të të pandehurit ka rrezik që ai të kryejë krime
të rënda ose të të njëjtit lloj me atë për të cilin procedohet (228, 1, c). Kriteret për të vendosur masën e sigurimit
personal, siç parashihen në Kodin e Procedurës Penale, kërkojnë nga gjykata të ketë “parasysh përshtatshmërinë e
secilës prej tyre me shkallën e nevojave të sigurimit që duhen marrë në rastin konkret” (neni 229, 1); “të vendosi në

107. Parimi i përgjithshëm i prezumimit të pafajësisë dhe e drejta për liri, kerkon lirimin e të pandehurit deri në zhvillimin e gjyqit.
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një masë që është në raport me rëndësinë e faktit dhe me sanksionin që parashikohet për veprën penale konkrete”;
të mbajë parasysh vazhdimësinë, përsëritjen, si dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parashikuara nga Kodi
Penal” (neni 229, 2); dhe kur i pandehuri është i mitur gjykata të ketë parasysh kërkesën për të mos ndërprerë
proçeset edukative konkrete (neni 229, 3). Në lidhje me masën e arrestit me burg duhet sjellë në vemendje se sipas
nenit 230 të K. Pr. penale, ajo konsiderohet si një masë e fundit e cila mund të caktohet nga gjykata vetëm kur cdo
masë tjetër sigurimi është e papërshtatshme për shkak të rrezikshmerisë së veprës dhe të pandehurit.
Në kontekstin e paraburgimit, gjykata është e detyruar të respektojë prezumimin e pafajësisë dhe të regjistrojë
argumentet në favor dhe kundër lirimit në një vendim të arsyetuar108.

Gjetjet Kryesore
1.

2.

3.

4.

Karakteristikë e përgjithshme është numri i lartë i arrestimeve në flagrancë, ku të dyshuarit janë kapur në
kryerje e sipër të krimit, dhe në seancë gjyqësore caktohet masa e sigurimit “arrest me burg”, por (1) nuk ka
thellim nga prokuroria për të zbuluar veprimtari të tjera kriminale qe mund të ketë kryer një person. Kjo jep
indicie të mendosh që arrestimi i të dyshuarve nuk është rezultat i një hetimi paraprak, dhe sic shprehet në
shqetësimin e një avokati “p.sh. kapem sot me një sasi droge...dhe unë mund ta kem kryer dhe dhjetë herë të
tjera këtë punë...nuk bëhet asnjë përpjekje për të vërtetuar veprimtarinë kriminale në të kaluarën. Merren vetëm
me dokumentimin e kësaj për të cilën unë u kapa në flagrancë.“. (Kod. 7)
Në vendime vihet re arsyetim sipërfaqësor nga Gjykata lidhur me nevojën për caktimin dhe pershtatshmerinë
e mases së sigurimit” arrest me burg”. Në shumë nga vendimet e Gjykatës, përsëritet e njejta frazë:” bazuar në
dokumentacionin e paraqitur nga policia, ekziston një dyshim i arsyeshëm i mbështetur në prova se i dyshuari
ka kryer veprën penale”. Ose “në rastin konkret, rrezikshmëria shoqërore e veprës dhe e autorit të saj plotëson
kushtet e përgjithshme dhe të veçanta, për caktimin e masave të sigurimit personal të karakterit shtrëngues
të cilat parashikohen nga nenet 228, 229 dhe 230 të KPrP-së”. Kryesisht në vendimet e viteve 2006 dhe 2007,
vihet re tendenca për të perseritur tekstualisht ligjin dhe shtuar se masa e arrestit me burg është e arsyeshme
të shqiptohet sepse” ekziston rreziku që i dyshuari të largohet” ose se ekziston dyshimi që të kryejë krime
tjera” per shkak të rrezikshmërisë së personalitetit të tij dhe të rrezikshmerisë që paraqet vepra penale”. Vihet
re përdorimi i shprehjeve standarde duke i bërë referencë dispozitave proçedurale ose parafrazimi i tyre, pa
paraqitur të dhëna specifike mbi shkaqet dhe rrethanat e posaçme që kanë përligjur dhe justifikuar heqjen e
lirisë së të dyshuarit përpara gjykimit.
Pas vitit 2007, vërehet tendenca gjithmonë e më shumë në vendime për t’iu referuar krahas kritereve të
specifikuara në nenet 228, 228 dhe 230 edhe fakteve dhe rrethanave specifike të çështjes. Një specifikim i tillë,
ndër tjera, bën të mundur për avokatët ankimin efektiv ndaj vendimeve që të kundërshtojnë në baze të shkaqeve
ligjore specifike.
Përgjatë gjithe viteve të studimit, në vendime nuk përmenden argumentet e paraqitura nga avokati mbrojtës,
pavarësisht nëse këto argumente mund të jenë të vlefshme ose jo, apo të mbështetura mjaftueshëm…në vendim
shpeshherë e vetmja referencë lidhur me argumentet e paraqitura nga avokati mbrojtës është:” mbrojtja
kërkon… caktimin e nje mase më të butë sigurie për shtetasin nën hetim”. Vetëm në 15 vendime nga 42 (një të
tretën) është dhënë pak më shumë informacion lidhur me argumentet e mbrojtjes, por prapë se prapë i limituar
në një deri në dy paragrafë. Sic shihet, per shembull, ne një vendim te viti 2015 ku mbrojtësi i të arrestuarit në
seancë gjyqësore, për masën e sigurimit kërkoi që të caktohet një masë sigurimi me afat, pasi nuk ishin kryer
akoma ekspertimi kimik lëndës së sekuestruar. (Nr. Vendimi 61, dt. 16.02.2015)

108. IShih jurisprudencën e GJEDNJ në çështjet: Letellier v. France, ECtHR, 21 June 1991, para 35; Yagci and Sargin v. Turkey, EctHR, 23 May 1995, para. 50-52; Labita v. Italy, EctHR,
6 April 2000, para. 152.
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5.

6.

Në raste tjera, vërehet që dhe argumentet e paraqitura nga avokatët mbrojtjës mund të jenë të mangëta, si p.sh.
në një vendim të vitit 2006:” mbrojtësi i personit nën hetim… pretendoi një masë më të butë sigurie për shkak
se nuk ekziston asnjë nga kushtet e parashikuara në pikat “a”, “b” dhe “c” të pikës 3 të nenit 228 të K.Pr.Penale
dhe se masa e sigurimit “arrest në burg” vendoset vetëm atëherë kur çdo masë tjetër është e papërshtatshme
për shkak të rrezikshmërisë së veçantë të veprës dhe autorit.” (Nr. Vendimi 30, dt. 11.02.2006)
Në rastet e vendimeve mbi kerkesat per zevendësim apo revokim të masës së sigurimit “arrest me burg”,
vihet re gjithashtu mungesa e arsyetimit të mjaftueshëm që kërkon vazhdimin e ekzistencës së shkaqeve per
paraburgim, dhe mungesen e paraqitjes në mënyrë specifike të arsyeve shtese apo të reja qe justifikojnë dhenien
e mases. Gjithashtu, edhe argumentet e paraqitura nga avokati mbrojtës janë të vakëta.

Rekomandime
Gjykatat të japin arsyetim të përshtatshem dhe specifik në vendimet për caktimin e masës së sigurimit. Një mënyrë
për të arritur këtë qëllim është përmes vendimeve të rishikimit në shkallë të dytë.
Gjykata do të duhej të:
1.
2.
3.

Citojë provat e rëndësishme të shqyrtuara dhe rrethanat specifike të cështjes që cuan në përfundimin se masa
e arrestit me burg është e ligjshme;
Shqyrtojë në dinamikë ekzistencën e vazhdueshme të nivelit të dyshimit të arsyeshëm kunder te pandehurit
kurdohere qe caktohet masa e arrestit ne burg, ne kombinim me nje nga tri shkaqet ligjore (rreziku i largimit,
rreziku i demtimit te provave, rreziku i krimeve tjera);dhe
Të arsyetojë konkretisht se përse masat alternative ndaj paraburgimit (sidomos arresti në shtëpi i shoqëruar
me monitorim elektronik) nuk janë të përshtatshme për rastin në fjalë, përderisa masa e arrestit në burg, është
masa e fundit që duhet të caktohet.

DREJTËSIA PENALE NË SHQIPËRI Vlerësim i përgjigjes së sistemit gjyqësor ndaj trafikut të narkotikëveI

I

43

KOHËZGJATJA DHE
VONESAT NË GJYKIM
Autor: Nita Shala

Gjykimi brenda një afati të arsyeshëm apo “gjykimi pa vonesë” është
gurëthemel i një shoqërie të bazuar në shtetin e së drejtës, dhe një nga
garancitë e një procesi të rregullt ligjor.

Analizë ligjore
Neni 42 (2) i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë i njeh kujdo kundër të cilit janë ngritur akuza “të drejtën e një
gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me
ligj”.
Kjo e drejtë themelore procedurale e njeriut, gjen mbrojtje në Deklaraten Universale për të Drejtat e Njeriut, normat
zakonore të ligjit ndërkombëtar, dhe ne marrëveshjet rajonale109 dhe ndërkombëtare. Gjykimi brenda një afati të
arsyeshëm kodifikohet në nenin 14, pika 3 (c) të Paktit Ndërkombetar për të Drejtat Civile dhe Politike (“PNDCP”):
“Secili person i akuzuar për njё vepёr penale ka tё drejtё plotësisht të barabartë tё ketё kёto garanci minimale… Tё
gjykohet pa vonesё tё tepruar”.
Në të njetën fryme si neni 14 i PNDCP-së, e drejta për gjykim brenda afatit të arsyeshëm garantohet nga neni 6,
paragrafi 1, i Konventës Evropiane per te Drejtat e Njeriut (KEDNJ). Konventa, ne piken 3 ofron garanci thelbesore
lidhur me kontrollin efektiv gjyqesor te ushtruar brenda afateve te shkurtra dhe te aryeshme: “3. Çdo person i
arrestuar ose i paraburgosur në rrethanat e parashikuara në paragrafin 1/c të këtij neni, duhet të çohet menjëherë
përpara një gjykatësi …. dhe ka të drejtë të gjykohet brenda një afati të arsyeshëm, ose të lirohet në gjykim e sipër ….”
Po kështu “i paraburgosuri ka të drejtë të ankohet kundër vendimit të gjyqtarit. Ai ka të drejtë të gjykohet brenda një
afati të arsyeshëm ose të procedohet i lirë përkundrejt një garancie pasurore sipas ligjit” (pika 3).
Jurisprudenca shumë e pasur në këtë fushë e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GjEDNj) per rishikim te
ankimeve per shkelje të së drejtës së gjykimit brenda një afati të arsyeshëm informon mbi rastet e shpreshta të
këtyre shkeljeve në praktikat e shteteve nënshkruese të Konventës Europiane, por edhe mbi rëndesine e dhënies së
drejtësisë pa vonesa, vonesa që mund të rrezikojnë efektivitetin dhe besueshmerinë në sistemin gjyqësor110.

109 Intervistë me Prokuror (kod 22), qershor 2014.
110 I H vs. France, ECtHR, 24 October 1989, paragraph 58. 8; Gjithashtu: Nuala Mole and Catharina Harby, The right to a fair trial [E drejta për një proces të drejtë gjyqësor]
(Udhëzuesi nr. 3 i Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut, 2006), faqe 24.
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E drejta per gjykim brenda nje afati te arsyeshëm, ka te beje me kohen prej momentit
kur nje person akuzohet apo arrestohet deri ne momentin e caktimit te denimit dhe
mbarimit te shqyrtimit neë apel apo nivel me të lartë shqyrtimi111. Por se cfarë përbën
“afat të arsyeshëm” në procedimet penale duhet të vlerësohet në rrethanat e secilit
rast112. Një listë, e paezauruar e faktorëve që janë relevant për arsyeshmërinë e vonesës,
në mekanizmat ndërkombëtar mund të përfshijë:113 1. Kompleksitetin e cështjeve në
shqyrtim;114 2. Natyrën e fakteve për të cilat vendoset;115 3. Numrin e të pandehurve
dhe dëshmitarëve;116 4. Nevojën e autoritetve lokale për të kërkuar informacion
falë bashkëpunimit me shtetet tjera për ndihmë të ndërsjelltë ligjore (“mutual legal
assistance”)117 ; pasojat që rasti në fjalë mund të ketë në aplikimin në të ardhmen të
ligjit vendas,118 etj.

Gjykata Kushtetuese, referuar në standardet e GJEDNJ-së, ka përcaktuar këto kritere, të cilat merren parasysh për
të vlerësuar afatin e arsyeshëm:
1. Kompleksiteti i çështjes ligjore;
2. Sjellja e të pandehurit;
3. Sjellja e autoriteteve shtetërore;
4. Rreziku që sjell për kërkuesin kjo tejzgjatje e afateve të gjykimit.119
Sipas jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese, në çështjet penale llogaritja e kohëzgjatjes së tyre fillon që nga
çasti kur personi akuzohet apo ndalohet dhe përfundon me dhënien e vendimit si dhe kur çdo ankim apo rishikim
kanë përfunduar. Edhe pse legjislacioni shqiptar nuk parashikon një kohëzgjatje të caktuar për gjykimet, afatet që
rregullojnë nisjen, zhvillimin dhe mbylljen e yre parashikohen në Kodet e Procedurave Penale.
Për çështjet penale, Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë parashikon se gjykatat duhet të
përfundojnë shqyrtimin gjyqësor në një seancë të vetme dhe nëse kjo nuk është e mundur, atëherë gjykata vendos
që të vazhdojë ditën e mëpasshme të punës dhe vetëm për arsye të veçanta shqyrtimi gjyqësor mund të shtyhet
deri në pesëmbëdhjetë ditë KPrP-ja, neni 342 kjo është në përputhje me parimin e “gjykimit të pandërprerë”, i cili
ka si qëllim prezantimin e plotë dhe koherent të fakteve përpara trupit gjykues të çështjes, duke lehtësuar kështu
vlerësimin nga ana e trupit gjykues të materialeve të paraqitura përpara tij120.

111 General Comment 32, para. 35. See, for example: Human Rights Committee, Taright, Touadi, Remli and Yousfi v. Algeria, Communication No. 1085/2002, UN Doc CCPR/
C/86/D/1085/2002 (2006), para. 8.5; Human Rights Committee, Rouse v. the Philippines, Communication No. 1089/2002, UN Doc CCPR/C/84/D/1089/2002 (2005), para. 7.4; and
Human Rights Committee, Sobhraj v. Nepal, Communication No. 1870/2009, UN Doc CCPR/C/99/D/1870/2009 (2010), para. 7.4; and European Court of Human Rights, Deëeer v.
Belgium, Application No. 6903/75 (1980), para. 42.
112 General Comment 32, para. 35. Confirmed in: Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms ëhile countering
terrorism, Martin Scheinin (A/63/223), para. 14. See also Inter-American Court of Human Rights, Genie Lacayo, Ser. C No. 30 (1997), para. 77.
113 See Legal Digest of International Fair Trial Rights, pp. 127–128.
114 General Comment 32, para. 35; Human Rights Committee, Deisl v. Austria, Communication No. 1060/2002, UN Doc CCPR/C/81/D/1060/2002 (2004), paras. 11.2–11.6.
115 European Court of Human Rights, Triggiani v. Italy, Application No. 13509/87 (1991), para. 17 (in ‘As to the Law’).
116 European Court of Human Rights, Angelucci v. Italy, Application No. 12666/87 (1991), para. 15 (in ‘As to the Law’).
117 European Court of Human Rights, Manzoni v. Italy, Application No. 11804/85 (1991), para. 18 (in ‘As to the Law).
118 General Comment 32, para. 35; Human Rights Committee, Taright, Touadi, Remli and Yousfi v. Algeria, Communication No. 1085/2002, UN Doc CCPR/C/86/D/1085/2002
(2006), para. 8.5; Human Rights Committee, Rouse v. the Philippines, Communication No. 1089/2002, UN Doc CCPR/C/84/D/1089/2002 (2005), para. 7.4; Human Rights Committee,
Sobhraj v. Nepal, Communication No. 1870/2009, UN Doc CCPR/ C/99/D/1870/2009 (2010), para. 7.4; and European Court of Human Rights, Deëeer v. Belgium, Application No.
6903/78 (1980), para. 42.
119 Shiko, Vendimi nr. 3/2015.
120 Procedura Penale, fq. 471 dhe vendimi unifikues i Gjykatës së Lartë, nr. 6, 11 nëntor 2003.
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Analizë e të dhënave
Janë studiuar 114 cështje themeli, të gjykuara nga Gjykata e shkallës së parë për Krime të Rënda përgjatë periudhës
2006-2015. Janë zgjedhur në mënyrë të rastësishme gjykime për veprat penale si vijon: (1) Importimi, eksportimi,
tranzitimi dhe tregtimi i narkotikëve (neni 283/a/1 Kodi Penal) – 41 raste; (2) Importimi, eksportimi, tranzitimi dhe
tregtimi i narkotikëve i kryer në bashkëpunim ose më shumë se një herë (neni 283/a/2 Kodi Penal) – 59 raste dhe (3)
Importimi, eksportimi, tranzitimi dhe tregtimi i armëve dhe municionit lufarak ose i pjesëve përbërëse të tyre (neni
278/a/1) - 14 raste. (Figura 1)

14.12%

Trafikim i narkotikëve
Trafikim i narkotikëve
në bashkëpunim ose më
shumë se një herë

41.36%
59.52%

Trafikim i armëve dhe
municionit

Figura 1. Rastet e shqyrtuara në studim

Gjetjet kryesore
1.Informacioni i grumbulluar mbi gjykimin e tre veprave penale të përzgjedhura, konfirmon që (1) gjykimet më të
gjata janë ato që lidhen me veprën penale trafikim i narkotikëve në bashkëpunim ose më shumë se një herë (neni
283/a/2). Të dytat për nga kohëzgjatja janë ato që kanë të bëjnë me veprën penale trafikim i narkotikeve (neni
283/a/1) dhe gjykimet më të shkurtra janë ato që kanë të bëjnë me gjykimin e veprës penale trafikim i armëve dhe
municionit (neni 278/a/1).
2.Nga totali i studiuar, rezulton shumë nga rastet të jenë zgjidhur me procedure të gjykimit të shkurtuar, që ndikon
efektivisht në uljen e kohëzgjatjes së cështjeve. Psh në vitin 2015, për gjykimin e veprës penale “Trafikim i narkotikeve”,
5 raste janë kryer me procedurë të gjykimit të shkurtuar dhe gjykimi është mbyllur mesatarisht brenda 44 ditëve.
Ndërkohë, në vitin 2014, 10 raste janë gjykuar me procedurë të përshpejtuar dhe përfunduar mesatarisht brenda 60
ditëve. Në 2013, 8 raste janë gjykuar me procedurën e gjykimit të shkurtuar dhe janë përfunduar mesatarisht brenda
51 ditëve. Me po të njejtën procedurë, në vitin 2012, 6 raste janë zgjidhur mesatarisht brenda 43 ditëve.

122. Vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda datë 04/07/2013, me nr. Akti 67.
123. Vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda datë 28/05/2007, me nr. Akti 76.
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3.Gjatë viteve objekt analize, konstatohet se kohëzgjatja e gjykimit të këtyre veprave penale varion ndjeshëm nga
çështja në çështje, por analiza e të dhënave konfirmon që:
a. Gjykimi i veprës penale “Trafikim i armeve dhe municionit“ (neni
278/a/1) në Gjykatën për Krime të Rënda në shkallë të parë, zgjat
mesataritsht 86 ditë, apo rreth 3 muaj. Gjykimi i përfunduar në kohën
më të shkurtër nga Gjykata e shkallës së Parë për Krime te Rënda është
evidentuar në vitin 2006, brenda 34 ditëve, kurse më i gjati në vitin
2008, brenda 158 ditëve. Ndër vite, kohëzgjatja e proçeseve gjyqësore
ka ardhur gjithnjë duke u shkurtuar, ndërkohë që nuk konstatohet asnjë
cështje me kohëzgjatje më të madhe se 6 muaj.
b. Gjykimi i veprës penale “Trafikim i narkotikëve” (neni 283/a/1) në
Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, zgjat mesataritsht
104 ditë, ose rreth 3.5 muaj. Përgjatë periudhës 2006-2015,
kohezgjatja më e gjatë e procesit evidentuar është një rast që është
regjistruar më datë 28.07.2009 dhe është përfunduar në vitin 2010,
për 342 ditë. Seanca është shtyrë fillimisht 8 herë për mosparaqitje
të avokatëve (nga 14 Shtatori – 09 Dhjetor), dy herë për mosformim
të trupit gjykues; dhe dy herë të tjera për ti dhënë kohë prokurorit dhe
avokatit për të paraqitur diskutimet përfundimtare. Ndërkohë, gjykimi
më i shkurtër për këtë vepër është konstatuar në vitin 2009 dhe ka
përfunduar brenda 12 ditëve.
c. Gjykimi i veprës penale “Trafikim i narkotikeve, kryer në bashkëpunim ose më shumë se një herë” (neni 283/a/2) në Gjykatën e
Shkallës së Parë për Krime të Rënda, zgjat mesataritsht 333 ditë,
pothuajse një vit. Përgjatë periudhës 2006-2015, kohëzgjatja më e
gjatë e një procesi gjyqësor është 1054 ditë, një rast me 8 të pandehur,
përfunduar në vitin 2008, me 96 seanca të shtyra. Rasti më i shkurtër
është zgjidhur brenda 33 ditësh në vitin 2014, me asnjë seancë të
shtyrë. Ashtu si për veprën penale të parashikuar nga neni 278/a/1 i K.
Penal, edhe për këtë vepër penale kohëzgjatja e proceseve gjyqësore
ka ardhur gjithnjë duke u shkurtuar ndër vite.

Gjykimi më
Gjykimet
i shkurtër Mesatarisht

Gjykimi më
i gjatë

Gjykimi më
Gjykimet
i shkurtër Mesatarisht

Gjykimi më
i gjatë

Gjykimi më Gjykimet
i shkurtër Mesatarisht

Gjykimi më
i gjatë

4.Natyra e ndërlikuar e çështjeve në kompetencë të Gjykatës për Krime të Rënda, sidomos disa nga çështjet e
mbartuara nga viti paraprak si vepra penale të kryera në kuadër të organizatave kriminale e bandave të armatosura
ndikojnë që kohëzgjatja e gjykimit të jetë më e madhe. Shumë nga rastet e veprave penale të kryera në kuadër
të grupit të struktuaruar kriminal, si psh. “Trafikim i narkotikëve në bashkepunim ose me shumë se një herë“,
përmbajnë shumë proçedime të lidhura e më shumë se një të pandehur. Si rrjedhojë kërkojnë një kohë të gjatë për
të berë të mundur prezencën e paleve e shqyrtimin e kërkesave të tyre. Ndonëse nga viti në vit shkaqet e shtyrjet
e seancave gjyqësore kanë ardhur duke u ulur në frekuencë, një ndër shkaqet e zvarritjeve të gjykimeve rezulton të
jetë mungesa e avokateve mbrojtës të të pandehurve, ndryshimet e herëpashershme të tyre, si dhe në raste më të
rralla edhe largimi i tyre nga seanca, duke lënë të pandehurit pa mbrojtje. P.sh. Një gjykim i trafikimit të narkotikëve
përfunduar në vitin 2008 rezulton që ka pasur 12 seanca të shtyra, 9 nga to që lidhen me: mosparaqitje të avokatit
(5 herë), mosparaqitje të të pandehurve (2 herë), dhe 2 herë tjera për t’i lënë kohë avoktatit për të përgatitur
konkluzionet. Një tjetër gjykim përsëri në vitin 2008 dhe lidhur me Trafikimin e Narkotikëvë ka pasur 6 seanca të
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shtyra për mosparaqitje të avokatit mbrojtës. Një gjykim në vitin 2010 për veprën penale “Trafikim të narkotikëve
në bashkëpunim” ka pasur 33 shtyrje seancash, ndër të cilat 18 shtyrje për mosparaqitje të avokatit mbrojtës. Një
gjykim në vitin 2012, për veprên penale “Trafikim të narkotikëve në bashkëpunim”, ka pasur 29 herë shtyrje seancash
për mosparaqitje të të pandehurve dhe mungesë të avokatit mbrojtës. Një avokat i intervistuar informon që janë vet
të pandehurit që u kërkojnë specifikisht avokatëve që të shtyjnë sa më shumë seancat gjyqësore: “shiko fol njëherë
ti, shtyje ndërkohë“ (Kod. 6). Duke qenë të vetëdijshëm që do të dënohen gjithsesi, të pandehurit synojnë të përfitojnë
sa më pak ditë në burg, meqënëse 1 ditë në paraburgim barazohet me 1.5 ditë në burg. Po ashtu, intervista me
prokurorë të kësaj gjykate konfirmojnë se shkaqet e shtyrjes së seancave gjyqësore janë të shumta, një ndër të cilat
është edhe prishja e vendimit të shkallës së parë dhe kthimi i çështjes për rigjykim për shkelje procedurale, vendim
nga i cili përfitojnë të pandehurit për të kërkuar gjykim të shkurtuar.
5. Një faktor tjetër relevant i shtyrjes së seancave janë mungesat e Prokurorëve apo kërkesat e tyre për seancë
të vecantë për paraqitje të provave tjera apo përgatitje të diskutimeve përfundimtare. P.sh. Një gjykim në vitin
2009 për Trafikim Narkotikësh ka pasur 6 shtyrje seancash, ndër to, 1 herë është shtyrë seanca për mosparaqitje
të prokurorit, gjatë procedimit seanca është ndërprerë me kërkesë të prokurorit për të paraqitur prova seancën
e ardhshme, kurse 1 herë tjetër është shtyrë për t’i lënë kohë prokurorit për të paraqitur konkluzionet. Një gjykim
në vitin 2013 për vepren penale “Trafikim Narkotikësh” është shtyrë 3 herë për mosparaqitje të prokurorurit, dhe
1 herë për t’i lënë kohë prokurorit për të paraqitur konkluzionet. Intervistat me avokatë shprehin indinjatën e tyre
lidhur me këtë praktikë „abuzive” të prokurorëve: „Të arsyetosh që kam nevojë për prova të tjera e nuk ta pranoj
duhet ta pranosh që ke sjellë një dosje të mangët”. (Kod. 1). Gjithashtu, në disa raste vihen re probleme lidhur me
mosformimin e trupit gjyqesor, si psh. Në një gjykim të vitit 2011 për vepren penale “Trafikim të Narkotikëve në
bashkëpunim”, i cili ka pasur 32 seanca të shtyra, ndër to është shtyrë 5 herë për mosformim të trupit gjykues. Sic
ankohet nje avokat i intervistuar: “Këtu ndodh një dite e bëj unë kërkesën seances; tjetër ditë pranohet kerkesa
seancës; tjetër prokurori për të dhënë konkluzion, pastaj seancë tjetër avokati… e kështu me radhë.”(Kod. 3)
6. Faktor që duket me relevancë në vonesat e gjykimeve, posacërisht përgjatë viteve 2006, 2007, 2008, 2009 dhe
2010 janë mungesat e dëshmitareve dhe mospercaktimi i saktë i adresave të tyre dhe vështiresia për t’i sjellë
në seancë. Vetëm ne një gjykim në vitin 2011 për Trafikim Narkotikësh rezulton të jetë shtyrë 3 herë vetëm për
mosparaqitje të dëshmitarëve; kurse vetëm në një rast nga ato të shqyrtuara në vitin 2012 një gjykim lidhur me
trafikim të narkotikëve në bashkëpunim është shtyrë 2 herë për informim të dëshmitarëve.

Rekomandime
1.

2.
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Ndërmarrja e masave ligjore si në ligjin e avokatisë por dhe në Kodin e Procedurave Penale, për të specifikuar
më mirë përgjegjësinë displinore të avokatëve në mënyrë që të rritet përgjegjshmëria e tyre dhe e Dhomës
Kombëtare të Avokatisë në drejtim të rritjes së përgjegjësisë dhe detyrimit të avokatëve për tu paraqitur
në seancë gjyqësore. Gjithashtu, ndërmarrja e masave ndërgjegjësuese nga Ministria e Drejtësisë, Dhoma
Kombëare e Avokatise, Shoqëria Civile përmes trajnimeve për rëndësinë e paraqitjes së mbrojtjes në seancat
gjyqëore, element që ndikon cilësisht në dhënien drejtësisë në kohë.
Rritje te eficencës lidhur me kontaktimin e dëshmitareve, duke mbajtur të dhëna të sakta të adresave nga ana
e Prokurorisë në fazën e hetimit paraprak.
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MASAT E DËNIMIT NDAJ AUTORËVE
TË VEPRAVE PENALE NË FUSHËN E
NARKOTIKËVE NË SHQIPËRI
Autor: Besfort LAMALLARI

Hyrje
Ky seksion fillon me një vështrim të shpejtë të literaturës vendase lidhur me dënimin penal, mënyrat e caktimit të
dënimit penal dhe kuptimin dhe rëndësinë e këtij procesi kompleks. Më pas, vijohet me një pasqyrim të dispozitave
penale të zbatueshme ndaj autorëve dhe veprave në fushën e narkotikëve, si dhe të dipozitave përkatëse penale
dhe procedurale penale të cilat gjejnë zbatim më të shpeshtë dhe kanë një ndikim të drejtëpërdrejtë në masën
përfundimtare të dënimit të caktuar nga gjykata. Në vijim, shqyrtimi i të gjitha raporteve vjetore të veprimtarisë së
Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, me fokus mbi dënimet ndaj autorëve të veprave penale në fushën e
narkotikëve, mundëson pasjen e një tabloje të përgjithshme të prirjeve të politikës penale të ndjekur nga kjo gjykatë
nga fillimi i veprimtarisë së saj deri në vitin 2015. Pjesa kryesore e këtij seksioni lidhet me gjetjet e evidentuara falë
analizës krahasimore të 135 vendimeve të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Gjykatës së Apelit për
Krime të Rënda dhe Gjykatës së Lartë për 50 çështje në fushën e narkotikëve të gjykuara në tre shkallët e gjyqësorit
nga viti 2006 deri në 2015. Analiza e këtyre vendimeve ka bërë të mundur evidentimin e prirjeve të masave të
dënimit, ndryshimet e tyre ndër vite por dhe ndërmjet shkallëve të ndryshme të gjyqësorit. Një pjesë të veçantë në
këtë seksion zënë gjithashtyu dhe argumentet ligjorë të palëve ndërgjyqëse dhe arsyetimi i përdorur nga gjykata në
procesin e individualizimit të dënimit. Në fund të këtij seksioni, paraqiten në mënyrë të përmbledhur gjetjet kryesore
dhe një sërë rekomandimesh të posaçme.

Caktimi i dënimit penal në literaturën juridike
Megjithëse Kodi Penal nuk jep një përkufizim të dënimit penal apo qëllimeve të tij, e drejta penale shqiptare e
konsideron sanksionin penal si një ‘masë shtrënguese që zbatohet nga shteti nëpërmjet gjykatave, në bazë të ligjit,
kundër personave fajtorë që kanë kryer vepër penale’121. Për më tepër, Profesor Ismet Elezi shtjellon se këto masa të
dhunshme juridiko-penale jepen nga gjykata, me qëllim mbrojtjen e shoqërisë dhe individit nga kriminaliteti.
Këto masa konsistojnë në heqjen ose kufizimin e lirive dhe të drejtave të caktuara ose tërheqjen e vërejtjes autorit
se do t’i hiqen ose kufizohen liritë ose të drejtat, nëse kryen sërish vepër penale.122 Pra, gjykata është institucioni
i vetëm që ka të drejtë të caktojë një dënim duke përcaktuar llojin dhe masën konkrete të tij123. Ky është një parim
kushtetues (neni 27 i Kushtetutës) i cili i njeh vetëm gjykatës kompetente të drejtën për të kufizuar të lirinë e
individit përmes dënimit me burgim.
Dënimi penal ka qëllim të dyfishtë: të posaçëm dhe të përgjithshëm. Qëllimi i posaçëm ka të bëjë me ndëshkimin e
fajtorit që ka kryer veprën penale, ndalimin e veprimtarisë së paligjshme të tij, si dhe riedukimin e tij për tu bërë i
dobishëm për shoqërinë në të ardhmen. Ndërsa parandalimi i përgjithshëm synon edukimin e shtetasve me ndjenjën
e respektimit të ligjeve të shtetit.
Sanksionet penale ndahen në dënime kryesore dhe dënime plotësuese. Dënimet kryesore ndahen në dënime kryesore
për krime dhe dënime kryesore për kundravajtje penale. Dënimet kryesore për krime janë: me burgim të përjetshëm,
me burg dhe me gjobë (neni 29 i K.P). Dënimi me burgim të përjetshëm jepet për personat që kanë kryer krim të
rëndë, përveç atyre që në kohën e kryerjes së veprës nuk kanë mbushur moshën tetëmbëdhjetë vjeç si dhe për gratë
(neni 31 K.P). Kodi Penal nuk parashikon se cilat vepra klasifikohen si krime të rënda, por kjo mangësi është zgjidhur
nga praktika gjyqësore. Kufijtë minimalë dhe maksimalë të dënimit me burgim shtrihen në një kohë nga pesë ditë
deri në tridhjetë e pesë vjet (neni 32 K.P). Dënimi me gjobë konsiston në pagimin në favor të shtetit të një shume
të hollash brenda kufijve të parashikuar me ligj. Për krimet, gjoba jepet nga 100 mijë deri në 10 milionë lekë (neni
34 K.P). Dënimet e mësipërme (kryesore) mund të jepen nga gjykata në mënyrë të pavarur, ku për çdo vepër penale
jepet vetëm një dënim i tillë. Kjo do të thotë se për një vepër penale gjykata mund të japë ose dënim me burgim
ose me gjobë, kur e çmon të arsyeshme brenda përcaktimeve ligjore, por nuk mund t’i japë të dy dënimet kryesore

121. Ismet Elezi, Skënder Kaçupi dhe Maksim Haxhia “Komentar i kodit penal të Republikës së Shqipërisë”, fq 197, Tiranë: SHBLU, 1999.
122 Ismet Elezi, “E drejta penale e Republikës së Shqipërisë, pjesa e posacme” Tiranë 1995
123 Adrian Leka, Disertacion i Doktoraturës “alternativat e dënimit në Shqipëri: vështrim krahasues me Republikën e Maqedonisë dhe Republikën e Kosovës”, fq 61, Tiranë 2015.
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njëkohësisht. Kur gjykata çmon se personaliteti i fajtorit dhe rrethana të tjera kërkojnë forcimin e efektit të dënimit
kryesor, mund ta shoqërojnë atë me një prej dënimeve plotësues të parashikuar në nenin 30 të K.P.
Parimi bazë i ligjshmërisë i parashikuar në nenin 2 të K.P përcakton se “Askush nuk mund të dënohet penalisht për
një vepër që më parë nuk është e parashikuar shprehimisht në ligj si krim ose kundërvajtje penale. Askush nuk mund të
dënohet me një lloj dhe masë dënimi të paparashikuar në ligj” (nulla poena sine lege). Kjo do të thotë se dënimi penal,
lloji dhe masa e tij duhet të jenë të parashikuara shprehimisht në ligj për çdo vepër penale. Për sa i përket veprave
penale në fushën e narkotikëve - objekt i këtij studimi, më poshtë paraqiten në mënyrë tabulare lloji i veprës dhe
marzhet e dënimit të përcaktuara në ligj për secilën prej tyre.

Neni
i K.P

Vepra Penale

Marzhet e dënimit
Forma e
thjeshtë

Bashkëpunim ose më
shumë se një herë

Organizimi, drejtimi,
financimi

283

Prodhimi dhe shitja e
narkotikëve

5-10 vjet

7-15 vjet

10-20 vjet

283/a

Trafikimi i Narkotikeve

7-15 vjet

10-20 vjet

Jo më pak se 15
vjet

Neni
284

Kultivimi i bimëve
narkotike

3-7 vjet

5-10 vjet

7-15 vjet

Neni
284/a

Organizimi dhe drejtimi i
organizatave kriminale
me qëllim kultivimin,

10-20 vjet

Krijimi i kushteve
apo lehtësirave nga
persona shtetërore:
5-15 vjet

Kodi Penal ka përcaktuar dhe mënyrat e caktimit të dënimit penal nga gjykata. Konkretisht, neni 47 sanksionon
se “Gjykata cakton dënimin duke respektuar dispozitat e pjesës së përgjithshme të këtij Kodi dhe kufijtë e dënimeve të
parashikuar në ligj për veprën penale. Në caktimin e dënimit ndaj personit ajo merr parasysh rrezikshmërinë e veprës
penale, të autorit të saj, shkallën e fajit, si dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese.” Nga përmbajtja e kësaj dispozite,
kuptohet se ligjvënësi ka përcaktuar mënyrën e caktimit të dënimit penal, kriteret që duhet të kihen parasysh lidhur
me parimin e individualizimit të dënimit ndaj një autori të veprës penale, në caktimin e një mase konkrete dënimi.
Individualizimi i dënimit nënkupton procesin në të cilin investohet gjykata për caktimin e një lloji dhe mase konkrete
dënimi, brenda minimumit dhe maksimumit të parashikuar në dispozitën përkatës për të cilën akuzohet autori i
veprës. Në këtë proces, gjykata duhet të udhëhiqet dhe nga qëllimet e dënimit, si në drejtim të parandalimit të
posaçëm ashtu dhe atë të përgjithshëm.124
Përkundër sistemit të dënimeve të papërcaktuara (sistemi arbitrar) dhe atij të dënimeve fikse (sistemi absolut),
vendi ynë ka zgjedhur sistemin relativ (me minimum dhe maksimum të përcaktuar). Ky sistem lë një diskrecion të
pakët të gjykatës në përzgjedhjen e llojit të dënimit, por një diskrecion mjaft të gjerë në lidhje me përcaktimin e
masës së dënimit brenda marzheve ligjore.125

124. IIsmet Elezi, Skënder Kaçupi dhe Maksim Haxhia “Komentar i kodit penal të Republikës së Shqipërisë”, fq 230, Tiranë: SHBLU, 1999.
125 Aleks Nikolli, Disertacion i Doktoraturës: “Politika e caktimit të dënimit penal në Shqipëri”, fq 188, UET, Dhjetor 2015.
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Siç thekson Profesor Elezi, “prishja e ekuilibrit gjatë individualizimit të dënimit e çon gjykatën drejt dy ekstremeve, në
atë të dobësimit të luftës së kriminalitetit dhe në atë të ashpërsimit të saj pa qenë nevoja”126. Ndërkaq, magjistrati
Aleks Nikolli shton se diskrecioni gjyqësor për individualizimin e dënimit është i domosdoshëm, pasi ligjvënësi e ka të
pamundur të parashikojë çdo lloj rrethane konkrete të çdo rasti kriminal. Nga njëra anë, ligjvënësi duhet të kufizojë
diskrecionin e panevojshëm gjyqësor, dhe nga ana tjetër për situata apo kombinime rrethanash të cilat nuk ndodhin
zakonisht dhe nuk mund të parashikohen në ligj, të lërë hapësirë për vlerësimin e gjykatës127.
Për caktimin e një dënimi të drejtë dhe të parashikueshëm, nevojitet që gjyqtari të udhëhiqet nga një sërë parimesh,
siç janë ai i proporcionalitetit, i ekonomisë së dënimit, i drejtësisë, parimi i humanizmit si dhe parimi i barazisë.
Parimi i fundit duhet të kufizohet nga ana tjetër nga parimi i arsyetueshmërisë. Sipas Nikollit, vetëm arsyetimi i
qartë i rasteve kur gjykatat caktojnë dënime të ndryshme për të pandehur në rrethana “në dukje të ngjashme”, mund
të shmangë problemet e zbatimit të drejtë në praktikë të këtij parimi. Vlerësimi sa më objektiv i rrezikshmërisë të
çdo të pandehuri nga ana e gjykatës dhe dhënia e arsyeve bindëse mbi shkaqet që e kanë shtyrë dhe peshën e tyre
specifike për caktimin e një dënimi dhe mase konkrete heq dyshimet për arbitraritet dhe abuzivizëm. Më tej, Nikolli
konstaton se “në praktikën gjyqësore, megjithëse pjesa e disponimit mbi caktimin e dënimit zë pjesën më të madhe të
dispozitivit të vendimeve penale, pjesa arsyetuse që i korrespondon këtij disponimi, në shumicën e rasteve zë më pak se
një faqe dhe jo në pak raste vetëm një fjali”.128

Politika penale sipas Gjykatës së Krimeve të Rënda
Në kuadër të këtij studimi është çmuar e nevojshme që të shqyrtohen të gjitha raportet vjetore të Gjykatës së
Shkallës së Parë për Krime të Rënda (GJKR), nga viti 2004 deri 2015, me qëllim për të patur këndvështrimin e këtij
institucioni mbi politikën penale të ndjekur gjatë veprimtarisë së tij. Në vijim, të dhënat statistikore të kësaj gjykate
për të gjitha çështjet penale të gjykuara nga kjo gjykatë (jo vetëm ato në fushën e narkotikëve) pasqyrohen në
mënyrë të përmbledhur, shoqëruar nga një interpretim i autorit mbi trajektoren e politikës penale të kësaj gjykate
ndër vite.
Kështu, në raportin e parë të publikuar nga GJKR për vitin 2004, evidentohej “ndjekja e një politike strikte sanksioni
ndaj autorëve të veprave penale të gjetur fajtorë”. Kjo politikë ‘strikte’ sipas gjykatës, kishte rezultuar në deklarimin
fajtorë të 120 personave për 73 çështje të përfunduara.129 Vetëm 8 persona ishin gjetur të pafajshëm atë vit.
Politika e ashpër penale bie në sy dhe nga dënimet e dhëna ndaj autorëe të veprave në fushën e narkotikëve, ku 3
persona ishin dënuar me 5-10 vjet burgim, ndërsa 7 të tjerë me 10-20 vjet burgim për trafik narkotikësh. Ndërsa dy
persona me funksione shtetërore të akuzuar për favorizim të organizatave kriminale në fushën e drogës, u dënuan
me 10-20 vjet burgim. Dënimet më të ashpra, nga 15 vjet deri në burgim të përjetshëm (7 dënime të tilla) ishin
dhënë për vepra penale si vrasje në rrethana të cilësuara si dhe trafikim i femrave për prostitucion. Në dhënien e
sanksioneve, gjykata kishte mbajtur parasysh dhe aplikimin e njëkohshëm të dy dënimeve kryesore, atij me burgim
dhe me gjobë, ndaj të pandehurve të gjetur fajtorë për kryerjen e veprës penale të “Trafikimit”. Ndaj tyre ishin
vendosur dhe sekuestro të pasurive te luajtëshme dhe të paluajtëshme, të ardhura nga kryerja e veprës penale.
Lidhur me aplikimin bashkarisht të dy dënimeve kryesore, kujtojmë se kjo lejohej nga neni 29 paragrafi i fundit i
Kodit Penal deri sa u shfuqizua në vitin 2012 nga Gjykata Kushtetuese.130
Në vitin e dytë të funksionimit, GJKR vazhdon të raportojë të dhëna që tregojnë për një qëndrim strikt ndaj autorëve të
veprave penale në kompetencën lëndore të saj. Megjithatë, në 2005 GJKR raporton dhe për ndryshime të vendimeve
të saj në Apel, konkretisht të masave të dënimit, si pasojë e interpretimit të ndryshëm ligjit material lidhur me
përgjegjësinë për tentativën, përgjegjësinë e bashkëpunëtorëve, dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese. Po këtë vit,
126. Ismet Elezi, Skënder Kaçupi dhe Maksim Haxhia “Komentar i kodit penal të Republikës së Shqipërisë”, fq 230, Tiranë: SHBLU, 1999.
127. Aleks Nikolli, Disertacion i Doktoraturës: “Politika e caktimit të dënimit penal në Shqipëri”, fq 189, UET, Dhjetor 2015.
128. Po aty, fq 191
129 Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, “Raport mbi analizen vjetore te Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda”, fq 10, 2004
130. Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr 47, datë 26.07.2012
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një sërë vendimesh të ndërmjetme të GJKR të cilat kishin refuzuar kërkesat e të pandehurve për ndjekjen e gjykimit
të shkurtuar ishin prishur nga Gjykata e Apelit për Krime të Rënda, duke u dhënë kështu të pandehurve një zbritje të
dënimit në masën 1/3 (neni 406 KPrP)131.
Në vitin 2006, bie në sy se numri më i madh i dënimeve të dhëna nga kjo gjykatë ishte për persona të përfshirë në
trafikimin e narkotikëve. Konkretisht, nga 107 persona të dënuar në total, 39 apo 36.4% e tyre ishin akuzuar për
trafik narkotikësh. Edhe këtë vit, gjykata kishte dhënë dënime maksimale për 5 persona të dënuar me burg përjetë
dhe 4 të tjerë me 25 vjet burg. Gjykata shprehej se kishte “ndjekur një politikë unike dënimi referuar në përvojën
tashmë të krijuar të Gjykatës sonë dhe në pjekurinë profesionale të gjyqtarëve”. Në raport evidentohet dhe fakti i
dhënies së dënimeve favorizuese për bashkëpunëtorët e drejtësisë, e cila theksonte gjykata, përbënte një element
tipik të politikës penale në zbatim të rregullimeve të vecanta materiale e procedurale.132
Të akuzuarit për trafik narkotikësh do të përbënin shumicën dërrmuese të të pandehurve të GJKR edhe për të paktën
4 vitet në vijim (2007-2010), sipas të dhënave të paraqitura ën tabelën e mëposhtme:

Viti

Nr total i të pandehurve

Të akuzuar për trafik narkotikësh

Përqindja

2007

176

73

41.4%

2008

220

73

33.1%

2009

162

87

53.7%

2010

139

69

49.6%

Mjaft interesant është fakti se në këtë periudhë, çështjet e paraqitura për gjykim përmbanin një numër të madh
të akuzuarish, deri në 12 të pandehur për procedime të lidhura, vepra penale si trafikim narkotikësh, armësh, të
kryera nga organizata kriminale dhe grupe të strukturuara kriminale. Madje në disa raste ishin gjykuar dhe çështje
mjaft komplekse me një numër të pandehurish që shkonte në 17 apo dhe 22133. Paraqitja nga organi i akuzës dhe
gjykimi i çështjeve me një numër kaq të madh të pandehurish nga gjykata dëshmonte për një luftë të veprimtarive
të paligjshme me karakter të organizuar kriminal, i cili kapërcente kufijtë e bashkëpunimit të thjeshtë.
Megjithatë, në vitin 2010, GJKR raportoi për herë të parë një rënie të numrit të çështjeve të organizatave dhe
grupeve të strukturuara kriminale, ndërsa trafiku i narkotikëve mbetej në të njëjtat nivele134. Periudha 2007-2011
shënon numrin më të madh të çështjeve penale të formës së bashkëpunimit të veçantë (organizata kriminale, banda
të armatosura, grupe të strukturuara kriminale) të gjykuara nga kjo gjykatë. Konkretisht, në këto pesë vite ishin
gjykuar 75 çështje të tilla me një numër total prej 419 të pandehurish135. Ndërsa në vitin 2012, GJKR rikonfirmonte
rënien e numrit të çështjeve penale të formës së bashkëpunimit të veçantë dhe vinte në dukje trendin rritës të
veprave penale të trafikimit të lëndëve narkotike136.

131. Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, ‘Raport mbi analizën vjetore te Gjykatës se shkallës se pare për Krimet e Renda për vitin 2005’ fq 21 dhe 28, 2005.
132. Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, ‘Raport mbi analizën vjetore te Gjykatës se shkallës se pare për Krimet e Renda për vitin 2006’ fq 16 dhe 18, 2006.
133. Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, ‘Raport mbi analizën vjetore te Gjykatës se shkallës se pare për Krimet e Renda për vitin 2007’ fq 18.
134. Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, ‘Raport mbi analizën vjetore te Gjykatës se shkallës se pare për Krimet e Renda për vitin 2010’ fq 14.
135. Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, ‘Konferenca: “Praktikat më të mira të drejtësisë penale - Aktiviteti i Gjykatës të Krimeve të Rënda kontribut për një historik solid
në luftën kundër krimit të organizuar – Pritshmëritë, Arritjet Perspektiva ligjore, 2011’ fq 8.
136. Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, ‘Raport mbi analizën e veprimtarisë së Gjykatës së shkallës së parë për Krime të Rënda për vitin 2012’ fq 14.
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Siç rezulton dhe nga analiza e vendimeve gjyqësore të shqyrtuara në kuadër të këtij studimi, pas vitit 2012, por
sidomos në 2014 dhe 2015, pothuaj të gjitha çështjet e analizuara (të përzgjedhura rastësisht) për trafik narkotikësh
paraqiten në formën e bashkëpunimit të thjeshtë apo dhe pa elemente bashkëpunimi. Mosgjetja e elementëve të
formave të veçanta të bashkëpunimit (organizata kriminale/grup i strukturuar kriminal) apo bashkëpunimit sipas
nenit 283/a/2 ka rezultuar në lehtësimin e pozitës së të pandehurve dhe rrjedhimisht në masa dënimi më të ulta.
Kështu, në 16 vendime për trafik narkotikësh të dhëna në vitin 2014-2015, janë gjykuar 16 të pandehur. Asnjë prej
tyre nuk përmban 3 apo më shumë persona (numri minimal i anëtarëve i kërkuar për grup të strukturuar kriminal).
Nëntë prej vendimeve janë për një të pandehur të vetëm, ndërsa 7 me nga dy të pandehur137.
Lidhur me sa më sipër, theksojmë se, së pari, numri prej një ose dy të pandehurish, të akuzuar, gjykuar dhe dënuar
për trafik ndërkombëtar narkotikësh (të mbetur qoftë dhe në tentativë) pasqyron thellësinë dhe cilësinë e hetimeve.
Në shumicën dërrmuese të rasteve, siç është bërë dhe normë, për shkak të ndjekjes së ritit të gjykimit të shkurtuar,
çështjet janë zgjidhur mbi gjendjen në të cilën kanë qenë aktet e paraqitura nga prokurori. Kjo tendencë e viteve të
fundit konfirmohet me shqetësim dhe nga një gjyqtar i GJKR, i cili shprehet:
“Ajo çka unë konstatoj që nga viti 2011, 2012, 2013, por sidomos fundi i 2012-ës dhe gjatë vitit të kaluar është që te
ne hetohet pak për të gjetur grupin, për të gjetur bashkëpunëtorët. Mjaftohen me kapjen e personave që gjenden në kufi,
të cilët për mua janë thjesht korrierë... janë thjesht viktima të trafikimit dhe nuk goditet zemra e tij, nuk goditet Krimi i
Organizuar.”138
Një faktor tjetër që ka lehtësuar pozitën e të pandehurve duke ulur dhe masën e dënimit përfundimtar kanë qenë dhe
vendimet e Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda dhe Gjykatës së Lartë të cilat kanë ndryshuar cilësimin ligjor të
veprës penale nga neni 283/a/2 (bashkëpunim osë më shumë se një herë) në 283/a/1 (formë e thjeshtë e trafikimit
të narkotikëve). Prishja në Apel e vendimeve të ndërmjetme të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda
për mospranimin e kërkesave për gjykim të shkurtuar dhe aplikimi i zbritjes më një të tretën të masës së dënimit
të dhënë ka kontribuar gjithashtu në një politikë penale më të butë ndaj autorëve të veprave penale në fushën e
narkotikëve në Shqipëri.
Në fakt, shumë prej të intervistuarve pohojnë luhatjen e politikës penale të ndjekur në Shqipëri vitet e fundit, me
prirje drejt masave të buta të dënimit për çështje narkotikësh139. Një avokat penalist shprehet se “kjo prirje mund
të shihet vetëm në rastin e narko-kriminalitetit, por jo tek krimet kundër jetës apo trafikimit të qenieve njerëzore në
të cilat ke të bësh drejtëpërdrejtë me person të dëmtuar”140. Mungesën e konsekuencës në vendimet penale ndaj të
pandehurve të përfshirë në trafik narkotikësh e pohon dhe një tjetër avokat penalist, i cili e konsideron këtë si një
shkelje flagrante të parimit të barazisë para ligjit, pasi “për 40 kilogramë drogë dikush dënohet 10 vjet, një tjetër
5”141. Sipas GJKR, figura e veprës penale të “Trafikimit të narkotikëve”, neni 283/a i K.P, është një dispozitë e ngurtë
dhe shumë uniforme pasi nuk bën dallim mes të trafikimit të llojit të lëndës narkotike e sasisë së saj, gjë e cila nuk lë
hapësira të mjaftueshme për individualizimin e dënimit me qëllimin për të cilin është parashikuar dhe në përputhje
me bindjen e lirë të gjyqtarit142.
Nga përpunimi dhe analizimi i të dhënave statistikore të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda për të
gjitha çështjet penale në kompetencën lëndore të saj, rezulton se në periudhën dhjetë vjeçare, 2006-2015, shumica
e të gjykuarve janë dënuar midis 5 deri në 10 vjet burgim (960 të dënuar nga 2622 në total, apo 38% e tyre).
Ndërsa masa e dënimit me burgim nga 10-25 vjet rezulton të jetë dhënë për 677 të pandehur apo 26% të numrit të
përgjithshëm. Dënimi me gjobë është sanksioni më pak i aplikuar – për 31 të pandehur apo vetëm 1% e numrit total
të të dënuarve nga kjo gjykatë. Gjatë kësaj periudhe, janë dhënë në total dhe 125 dënime me burgim të përjetshëm
(5 % e numrit të të dënuarve).
137 Vendimet e Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda nr 4, 6, 12, 14, 23, 24, 31, 36, 45, 49, 52 të vitit 2014 dhe vendimet nr 9, 34, 49, 61 dhe 74 të vitit 2015.
138 Intervistë me Gjyqtar të Krimeve të Rënda, lexo Fabian Zhilla dhe Besfort Lamallari “Përmbledhje Ekzekutive: Krimi i Organizuar – Vlerësimi i Riskut në Shqipëri”, fq 6, 2015, e
aksesueshme online në: http://ëëë.osfa.al/sites/default/files/press_permbledhje_0.pdf
139 Intervistë me Prokuror, kod 001 dhe Avokatë kode: 004, 005, 007 dhe 008
140 Intervistë me Avokat kod 004.
141 Intervistë me Avokat kod 007.
142 Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, ‘Raport mbi analizën e veprimtarisë së Gjykatës së shkallës së parë për Krime të Rënda për vitin 2012’ fq 16.
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Grafiku i mëposhtëm pasqyron prirjet ndër vite të masave të dënimit të dhënë nga GJKR. Siç mund të shihet, masa e
dënimit prej 10-25 vjet burgim njohu rritje në fillimet e veprimtarisë së gjykatës, duke kulmuar në vitin 2008 dhe që
atëherë zbatimi i saj ka shënuar rënie. Rënie të ndjeshme ka shënuar dhe zbatimi i dënimit me burgim të përjetshëm,
i cili nuk u aplikua në asnjë rast në 2015. Ndërsa aplikimi i dënimeve mes 5-10 vjet burgim ka njohur rritje nga viti
në vit. Rritje ka njohur gjithashtu dhe zbatimi i masave të dënimit nga 2-5 vjet burgim. Rritjen më të ndjeshme e ka
njohur zbatimi i masave të buta të dënimit deri në 2 vjet burgim. Si përfundim, mund të thuhet se Gjykata e Shkallës
së Parë për Krime të Rënda ka ndjekur një politikë penale më strikte në fillimet e veprimtarisë së saj dhe me kalimin e
kohës është treguar më fleksibël, duke aplikuar masa më të buta dënimi ndaj të pandehurve për çështje të ndryshme
penale në kompetencë lëndore të saj.
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Tabela e mëposhtme pasqyron në mënyrë më të detajuar masat e dënimit të dhëna çdo vit, si dhe të dhëna lidhur
me profilin e të gjykuarve nga kjo gjykatë. Siç mund të vihet re, shumica dërrmuese e të pandehurve rezultojnë të
mos jenë përsëritës në krim (për vepra penale në përgjithësi apo të njëjtën veprër penale), si dhe femrat autore të
veprave penale, si ato të trafikimit të narkotikëve, përbëjnë një përqindje mjaft të vogël (3.1%), i cili ka njohur një
rritje të lehtë nga viti 2011. Më poshtë do të shohim nëse këto veçori të të pandehurve janë marrë në konsideratë
nga gjykata gjatë procesit të individualizimit të dënimit dhe masën e sanksionit të dhënë.

Politika penale e organeve të drejtësisë ndaj trafikut të narkotikëve
Prodhimi, shitja dhe trafikimi i narkotikëve ka qenë një ndër veprimtaritë e para të paligjshme të shfaqura në
vend pas ndryshimit të regjimit politik. Rastet e para të kultivimit të bimës narkotike ‘cannabis sativa’ në Shqipëri
u regjistruan në Delvinë, Sarandë dhe Gjirokastër në vitin 1991-1992. Pas vitit 1992, kultivimi i kanabisit njohu
përhapje edhe në Shqipërinë e Mesme dhe atë të Veriut, dhe si pasojë filluan të evidentohen edhe raste të trafikimit
të kësaj lënde narkotike drejt vendeve fqinje, si Itali dhe Greqi. Me kalimin e kohës, kjo veprimtari e paligjshme
njohu një përhapje të gjerë të dokumentuar nga monitorimet nga ajri, raportet e ndryshme dhe sasitë e mëdha
të kanabisit të sekuestruara gjatë operacioneve të policisë shqiptare apo nga autoritetet ligjzbatuese në vendet
fqinje. Zona e Lumit të Vlorës, Lazarati, Dukagjini dhe zona të tjera në mbarë vendin u shndërruan në territore ‘të
paligjshmërisë’ apo burime kriminaliteti. Siç përmendet dhe më sipër, në raportin analitik të GJKR për vitin 2012
evidentohej një rritje e ndjeshme e numrit të çështjeve penale të narkotikëve të paraqitura dhe gjykuara nga Gjykata
e Shkallës së Parë për Krime të Rënda. Mënyra se si organet e drejtësisë në Shqipëri (prokuroria dhe gjykatat) e
kanë trajtuar këtë veprimtari të paligjshme të shndërruar në një fenomen shqetësues përbën interes të veçantë për
këtë studim. Për këtë qëllim, janë analizuar të dhënat statistikore të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
lidhur me veprat penale në fushën e narkotikëve, si dhe 50 çështje konkrete (135 vendime gjyqësore në të tre nivelet)
të gjykuara nga viti 2006 deri në 2015.
Nga shqyrtimi i të dhënave statistikore të GJKR për vitet 2006-2015, rezulton se nga kjo gjykatë janë gjykuar në
total 735 çështje penale lidhur me narkotikët. Nga këto, është marrë vendim fajësie për 478 çështje të gjykuara apo
58

I

DREJTËSIA PENALE NË SHQIPËRI Vlerësim i përgjigjes së sistemit gjyqësor ndaj trafikut të narkotikëve

65% të çështjeve të gjykuara. Për pjesën tjetër të çështjeve (257 apo 35%) është proceduar me vendim pafajësie,
pushim vendimi, vendim moskompetence ose mbeten për tu përfunduar.
Nga grafiku i mëposhtëm mund të dallohet qartë tendenca rritëse e çështjeve të reja të ardhura për gjykim dhe
atyre të përfunduara nga viti 2010 deri në vitin 2014. Konkretisht, në vitin 2010 kjo gjykatë kishte përfunduar së
gjykuari 47 çështje të lidhura me narkotikët, ndërsa gjatë 2014 përfunduan së gjykuari 131 çështje, që do të thotë
një rritje prej 178.7 %. Ndërsa, nga viti 2014 deri në 2015 u shënua një rënie prej 30% përsa i përket çështjeve
të reja të ardhura në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda dhe 26% të atyre të gjykuara në fushën
e narkotikëve. Periudha 2012-13 shënon rritjen më të madhe gjatë 2006-2015 të prurjes së çështjeve të reja,
çështjeve të përfunduara dhe atyre të konkluduara me vendim fajësie, me një mesatare prej 36 çështjesh shtesë.
Krahasuar me vitin 2006, në 2014 përfunduan së gjykuari 118 çështje të tilla, apo pothuaj 200% më shumë.
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Krahas pasqyrimit të tendencës së çështjeve të reja të narkotikëve të ardhura për gjykim, të përfunduara dhe atyre
për të cilat është dhënë vendim fajësie, për periudhën objekt studimi është çmuar e nevojshme që të analizohet dhe
tendenca e numrit të personave të akuzuar, gjykuar dhe gjendur fajtorë për veprimtari të paligjshme të prodhimit,
shitjes dhe trafikimit të narkotikëve. Në vijim, pasqyrohet tabela e plotë me të dhënat statistikore rreth të gjykuarve
dhe masave të dënimit të dhëna nga GJKR, gjatë 2006-2015 sipas dispozitave konkrete të Kodit Penal.
Në total, gjatë 2006-2015 nga GJKR janë marrë nën gjykim 910 të pandehur për vepra penale në fushën e narkotikëve,
apo rreth 34% e numrit total të personave të gjykuar nga kjo gjykatë për këto 10 vite. Prej tyre, 884 apo 97.1% e të
akuzuarve janë gjendur fajtorë. Rritja më e ndjeshme e numrit të autorëve për këto vepra penale është shënuar nga
viti 2008 në 2009 ku numri i personave të dënuar u rrit me rreth 95%. Ndërsa në 2012-2013 u konstatua një rritje
tjetër e konsiderueshme me rreth 45% brenda një viti.
Përsa i përket masave të dënimit të dhëna nga kjo gjykatë për autorë të veprave penale të lidhura me kultivimin,
prodhimin, shitjen dhe trafikimin e narkotikëve, rezulton se masa nga 5-10 vjet burgim është ajo më e aplikuara (për
497 të dënuar apo 56.2% e të dënuarve), e ndjekur nga masat e dënimit mes 2-5 vjet burgim (për 235 fajtorë) dhe
10-25 vjet burgim për 98 autorë.
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Dispozita penale më shumë e referuar nga organi i akuzës dhe provuar në gjykatë është neni 283/a paragrafi 2
i Kodit Penal, “Trafikimi i narkotikëve” i kryer në bashkëpunim ose më shumë se një herë. Në fakt, kjo dispozitë
sanksionon një masë dënimi prej 10-20 vjet burgim. Duke marrë në konsideratë faktin që gjykata nuk është prirur
drejt dhënies së maksimumeve të parashikuara nga dispozitat konkrete, si dhe për më tepër faktin që shumica e
çështjeve të paraqitura kanë ndjekur ritin e gjykimit të shkurtuar, duke përfituar kështu automatikisht dhe një ulje
dënimi prej një të tretën, kuptohet se përse masa e dënimit më e përhapur në praktikë rezulton ajo prej 5-10 vjet
burgim, dhe jo 10-20 vjet.
Lidhur me dispozitat penale të referuara dhe provuara më shpesh, megjithëse neni 283/a/2 është akoma mbizotërues,
vitet e fundit bie në sy një rritje e cilësimit të veprës penale sipas paragrafit të parë të së njëjtës dispozitë (forma
e thjeshtë e trafikimit). Mosgjetja e elementëve të bashkëpunimit sipas kësaj dispozite, nënkupton një pozitë më të
lehtë të të pandehurve dhe një masë dënimi më të butë (7-15 vjet).
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Grafiku i mëposhtëm paraqet mjaft qartë prirjet e politikës ndëshkuese të ndjekur nga GjKR ndaj autorëve të veprave
penale në fushën e narkotikëve, përgjatë një dekade. Siç u tha dhe më sipër, masat e dënimit më të aplikuara nga kjo
gjykatë gjatë kësaj periudhe kanë qenë, sipas shpeshtësisë: 1)5-10 vjet burgim 2) 2-5 vjet burgim dhe 3)10-25 vjet
burgim. Sipas grafikut, dy të parat kanë njohur përgjithësisht një trend rritës, ndërsa dënimi më i ashpër prej 10-25
vjet burgim, megjithë aplikimin e tij të rrallë, ka njohur një trend të lehtë zbritës.
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Dënimet
për drogë

39

40

26

Me gjobë
Deri 2 vjet

53

53

44
39

2-5 vjet
5-10 vjet
10-25 vjet
Linear 2-5 vjet
Linear 5-10 vjet
Linear 10-25 vjet

Gjetjet nga analizimi i vendimeve gjyqësore ndaj narkotikëve, 2006-2015
Në këtë seksion pasqyrohen gjetjet mbi politikën ndëshkimore të ndjekur nga organet e drejtësisë shqiptare
(Prokuroria e Krimeve të Rënda, Gjykata e Shkallës së Parë dhe ajo e Apelit për Krime të Rënda, Gjykata e Lartë) për
veprimtari të paligjshme në fushën e narkotikëve, gjatë periudhës 2006-2015. Janë analizuar gjithsej 135 vendime
gjyqësore (në tre nivelet e gjykimit) për 50 çështje penale të përzgjedhura rastësisht, në proporcion të drejtë me
numrin e çështjeve të gjykuara çdo vit. Në total, këto çështje përfshijnë 188 persona të akuzuar dhe gjykuar për
përfshirje në veprimtari të paligjshme të prodhimit, shitjes dhe trafikimit të narkotikëve, si dhe veprave të lidhura me
to (p.sh. ‘moskallëzim i krimit’). Të pandehur femra janë vetëm 6 prej tyre, ndërsa 8 janë shtetas të huaj. Disa prej
këtyre çështjeve penale kanë patur vetëm një të pandehur, disa të tjera 4-7 bashkëpunëtorë, por ka patur vendime
dhe me 9 dhe 15 të pandehur që kanë vepruar në bashkëpunim me njëri tjetrin. Bie në sy se dy vitet e fundit të
analizës (2014 dhe 2015) të gjitha vendimet e shqyrtuara kanë patur jo më shumë se dy të pandehur.
Duke patur parasysh natyrën e organizuar të veprimtarive të paligjshme të trafikimit, për të cilën nevojitet
pjesëmarrja e disa aktorëve të ndryshëm me detyra të caktuara për importimin e farës apo të lëndës narkotike (p.sh.
droga të forta), kultivimin (kanabisit), magazinimin, përpunimin, transportimin brenda dhe jashtë vendit (trafikimin),
deri në shitjen me pakicë, rezulton se në dy vitet e fundit organet e drejtësisë, sidomos ato të hetimit dhe ndjekjes
penale, janë mjaftuar me goditjen e pjesëshme dhe të sipërfaqshme të strukturave kriminale të trafikut të drogës.
Siç konstatohet dhe nga shqyrtimi i vendimeve gjyqësore, shumica dërrmuese e të gjykuarve gjatë 2013-2015 janë
kryesisht persona në vështirësi ekonomike, studente, të papunë dhe të padënuar më parë. Roli i tyre në veprimtarinë
e paligjshme ka qenë dytësor (transportues, shofer) dhe nuk ka hetime apo akuza të ngritura ndaj organizatorëve,
financuesve, porositësve apo blerësve me shumicë. Informacion rreth këtyre aktorëve kyç në trafikimin e narkotikëve
gjendet në vendimet gjyqsore deri në vitin 2012 dhe fillimi i 2013.
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Tabela e mëposhtme paraqet shpërndarjen e vendimeve të shqyrtuara sipas vitit, numrit të pandehurve çdo vit, dhe
numrit minimal dhe maksimal të të pandehurve për çështje/vit.

Viti

Vendime të
shqyrtuara

Nr total pandehurve

Nr. minimal/maksimal i të
pandehurve për çështje

2006

4

15

min 2 / max 7

2007

3

9

min 1 / max 4

2008

2

17

min 8 / max 9

2009

6

35

min 2 / max 15

2010

3

18

min 2 / max 7

2011

3

13

min 1 / max 7

2012

6

21

min 1 / max 7

2013

8

37

min 2 / max 7

2014

10

17

min 1 / max 2

2015

5

6

min 1 / max 2

Totali

50

188

min 1 / max 15

Përsa i përket moshës së të pandehurve, shumica e tyre janë të grup-moshës 34-44 vjeç (74 të pandehur të lindur
në vitet 1973-83), ndërsa të pandehurit e grupmoshave 45-55 vjeç dhe 23-33 vjeç janë të ndarë në mënyrë të
barabartë (46 për secilën grupmoshë). 15 të pandehur janë të moshës 56-73 vjeç. Për 7 të pandehur nuk gjendet
informacion rreth vitlindjes së tyre në vendimet e analizuara.
Në lidhje me nivelin arsimor të të pandehurve, shumica e tyre kanë arsim të mesëm (63 të pandehur), 46 të pandehur
arsim të detyrueshëm, 12 arsim të lartë dhe nuk ka informacion për 67 të tjerë.
Lidhur me pasjen ose të precedentëve të mëparshëm penalë, shumica dërrmuese e tyre rezulton të jenë autorë për
herë të parë në krim (135 të pandehur), ndërsa të dënuar janë 11 prej tyre dhe 3 të rehabilituar. Për 39 të pandehur
të tjerë nuk ka informacion në lidhje me të shkuarën e tyre në raport me ligjin.
Vendimet e shqyrtuara përfshijnë droga të llojeve të ndryshme si heroinë dhe kokainë, por më së shumti cannabis
sativa të destinuar për jashtë vendit. Sasitë e raportuara të drogës variojnë sipas çështjeve (cannabis sativa nga 9
kg deri në 1,115 kg, heroinë 500 gramë deri në 93 kg dhe kokainë nga 614 gramë në 200 kg). Për shkak se dhe vetë
ligji penal nuk bën dallim në masat e dënimit mbi bazë të llojit dhe sasisë së lëndës narkotike, as në vendimet penale
nuk konstatohet ndonjë dallim në masën e dënimit për të dënuar për trafik të lëndëve narkotike të llojeve dhe sasive
të ndryshme. Kështu, për shembull, prokuroria ka kërkuar fillimisht 11 vjet burgim, të cilat në aplikim të gjykimit të
shkurtuar ulen në 7 vjet e 4 muaj, në katër çështje të ndryshme penale në gjykuara në 2009, 2012 dhe dy të tjera në
2013. Llojet dhe sasitë e drogës në këto 4 episode të ndryshme kanë qenë, respektivisht: 2009 (500 gramë heroinë,
3.5 kg kanabis dhe 290 gramë kokainë), 2012 (32 kg kanabis), 2013 (320 kg kanabis) dhe në një çështje tjetër po
këtë vit 1,115 kg cannabis. Në të gjitha rastet e mësipërme, të pandehurit janë dënuar mesatarisht me 6 vjet e 8
187. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AV_AN_ÇAGE
188. https://www.bankofalbania.org/çeb/Arkiva_e_kursit_te_kembimit_2372_1.php
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muaj burgim143. Një dënim i përafërt me 8 vjet burgim është dhënë përfundimisht nga Gjykata e Lartë dhe për të
pandehurin e çështjes së njohur publikisht si “vaji i palmës” në të cilën sasia e drogës –kokainë arrinte në 200 kg144.
Disa prej të pandehurve e kanë kryer veprimtarinë e paligjshme në disa episode, në intervale të ndryshme kohore
(vendimet deri në 2013). Kjo rrethanë e ndërthurrur dhe me akuzën për ‘grup të strukturuar kriminal’, rezulton të ketë
rënduar pozitën e të pandehurve duke passjellë një dënim përfundimtar më të ashpër nga gjykata, e cila në pjesën e
individualizimit të dënimit në vendim ka theksuar dhe faktin e përfshirjes së të pandehurve në disa episode kriminale
për të njëjtën vepër penale145. Megjithatë, edhe në këto raste, apelimi i vendimit në shkallët më të larta shoqërohet
në shumë raste me një dënim më të butë. Si shembull konkret për këtë mund të shërbejë dënimi përfundimtar me 6
vjet e 8 muaj të dy të pandehurve të cilët ishin akuzuar në 2009 për trafikimin e të paktën 40 kg heroinë drejt Italisë
në disa episode të ndryshme kriminale. Në shkallë të parë, prokuroria kishte kërkuar dënimin me 18 dhe 19 vjet
burgim për dy të akuzuarit (akuzuar dhe për “organizatë kriminale”), por GJKR kishte vendosur dënimin me 13 vjet
burgim, por vendimi ishte prishur dhe kthyer për rigjykim nga Apeli. Pas rigjykimit të çështjes, masa e dënimit për të
dy pandehurit ishte 7 vjet e 4 muaj në shkallë të parë dhe përfundimisht 6 vjet e 8 muaj në Apel146. Kujtojmë që kjo
masë dënimi është e njëjtë dhe për të pandehur të dënuar për përfshirje spontane në një episod të vetëm kriminal
(dmth duke mos vepruar në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal).
Tabela e mëposhtme pasqyron masën mesatare të dënimit të kërkuar nga prokuroria dhe caktuar nga gjykata (në
të tre nivelet) për të pandehur, sipas përllogaritjes të masës totale të dënimeve të dhëna për të gjithë të pandehurit
për një vit, përpjestuar me numrin e tyre. Për efekt të përllogaritjes, është marrë në konsideratë masa e dënimit të
kërkuar dhe caktuar pas zbritjes me një të tretën, për çështjet që kanë ndjekur ritin e gjykimit të shkurtuar. Për të
pasur një pamje më të qartë të trajektores së dënimit nga organet e drejtësië ndaj autorëve të veprave penale në
fushën e narkotikëve (sipas çështjeve penale të studiuara), shih dhe grafikun e mëposhtëm.
Tabela Nr. X: Masa mesatare e dënimit për të pandehur, të kërkuar nga Prokuroria dhe caktuar nga Gjykata (3 nivele),
sipas vendimeve gjyqësore të analizuara

Viti

Prokuroria

GjKR

Apel

Gjykata e Lartë

2006

10.6

9.2

8.9

8.6

2007

8.6

7.9

7.8

7.5

2008

7.7

8

7.2

7.2

2009

8.1

7.3

5.6

5.6

2010

10.4

7.6

6.4

5.7

2011

7.5

6.2

5.9

5.9

2012

7.8

6.1

5.9

5.8

2013

8.6

6.5

6.1

5.9

2014

8.1

6.3

6.1

6.3

2015

4.5

4.3

4.1

143. Shih vendimet e GJKR nr 44 datë 15.07.2009; vendim nr 86, datë 27.12.2012; vendim nr 26, datë 21.02.2013; vendim nr 39, datë 22.04.2013.
144 .Vendim i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë Nr. 00-2015-2063 i Vendimit (120), i cështjes Nr. 56250-00239-00-2013 i Regj. Themeltar.
145 Shih vendimet e GJKR nr 71 datë 28.05.2007; vendim nr 3 datë 11.01.2008; vendim nr 2 datë 15.01.2009; vendim nr 45 datë 27.07.2011.
146 Shih vendimet: Vendimi i GJKR nr 2 datë 15.01.2009; Vendim i Gj. Apel për Krime të Rënda nr. 27 datë 19.05.2009; vendim i GJKR nr 4, datë 17.02.2010; Vendim i Gj. Apel për
Krime të Rënda nr. 27 datë 10.05.2010.
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Luhatja ndër vite e masave të denimit

Prokuroria
GjKR
Apel
Gjykata e Lartë
Linear (Prokuroria)
Linear (GjKR)

Siç dallohet qartë, masat e dënimit për autorë të veprave penale në fushën e narkotikëve kanë njohur një ‘zbutje’ të
ndjeshme në praktikë, nga viti 2006 deri në vitin 2015. ‘Zbutja’ e dënimit në praktikë shfaqet jo vetëm nga viti në
vit, por edhe nga njëri institucion në tjetrin. Nga pretenca e prokurorit deri në marrjen e formës përfundimtare të
vendimit të gjykatës (në cilëndo shkallë të gjyqësorit), masa e sanksionit penal ulet ndjeshëm në praktikë.
Nëse i referohemi vitit 2015, masa mesatare e dënimit për të pandehur (4 vjet e 5 muaj kërkuar nga prokurori,
dhe 4 vjet e një muaj caktuar nga Apeli) është ndjeshëm poshtë kufirit minimal të përcaktuar nga ligji (7 deri në
15 vjet burgim për 283/a/1 dhe 10-20 vjet burgim për 283/a/2 “Trafikimi i Narkotikëve”). Faktorët kyç që mund të
shpjegojnë këtë diferencë të konsiderueshme midis dënimit penal në praktikë dhe atij të parashikuar nga ligji penal
përfshijnë:
•
•
•
•
•
•

Ndjekja e ritit të gjykimit të shkurtuar pothuaj për çdo çështje të paraqitur dhe ulja automatikisht e masës
së dënimit me një të tretën nga ajo e parashikuar në ligj (neni 406 i KPrP);
Cilësimi i veprës penale si të mbetur në tentative dhe zbutja e dënimit nën minimumin e parashikuar nga
dispozita konkrete (neni 23 i K.P);
Gjetja nga gjykata e rrethanave lehtësuese, sidomos “pendim i thellë dhe qëndrim pohues i të pandehurit”,
(neni 48, pika ç e K.P);
Rrethana të tjera që gjykata i ka çmuar se justfikojnë lehtësimin e dënimit (p.sh, qënia kryefamiljar, i papunë
apo student në fakultet) sipas nenit 49 të K.P;
Zbatimi i nenit 53 të K.P “Ulja e dënimit nën kufijtë e parashikuar nga ligji” (rrezikshmëri e pakët e autorit
dhe rrethana të tjera lehtësuese); dhe
Ndryshimi i cilësimit juridik të veprës penale nga formë e cilësuar në atë të thjeshtë (p.sh. nga neni 283/a/2
“trafikimi i narkotikëve në bashkëpunim ose më shumë se një herë” në 283/a/1 “forma e thjeshtë e trafikimit”).

DREJTËSIA PENALE NË SHQIPËRI Vlerësim i përgjigjes së sistemit gjyqësor ndaj trafikut të narkotikëveI

I

65

Gjetjet kryesore
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1.

Gjatë periudhës dhjetë vjeçare 2006-2015, masa më e aplikuar e dënimit për autorë të krimeve të rënda, duke
përfshirë ato të krimit të organizuar, ka qenë midis 5 deri në 10 vjet burgim (38% e tyre e të dënuarve). Ndërsa
masa e dënimit me burgim nga 10-25 vjet rezulton të jetë dhënë për 26% të numrit të përgjithshëm. Dënimi
me gjobë është sanksioni më pak i aplikuar – për 31 të pandehur apo vetëm 1% e numrit total të të dënuarve
nga kjo gjykatë për vepra penale të ndryshme nga ato të narkotikëve, vepra të lehta apo të pandehur të cilët
kanë ardhur me procedime të lidhura me të pandehur të tjerë. Gjatë kësaj periudhe, janë dhënë në total dhe 125
dënime me burgim të përjetshëm (5 % e numrit total të të dënuarve).

2.

Politika e dënimit penal e ndjekur nga gjykatat kompetente për krime të rënda ka qenë më e ashpër në fillimin
e funksionimit të tyre, dhe është zbutur me kalimin e kohës. Konkretisht, masa e dënimit prej 10-25 vjet burgim
njohu rritje në fillimet e veprimtarisë së gjykatës, duke kulmuar në vitin 2008 dhe që atëherë zbatimi i saj ka
shënuar rënie. Rënie të ndjeshme ka shënuar dhe zbatimi i dënimit me burgim të përjetshëm, i cili nuk u aplikua
në asnjë rast në vitin 2015. Nga ana tjetër, aplikimi i dënimeve mes 5-10 vjet burgim ka njohur rritje nga viti
në vit. Rritje ka njohur gjithashtu dhe zbatimi i masave të dënimit nga 2-5 vjet burgim. Rritjen më të ndjeshme
e ka njohur zbatimi i masave të buta të dënimit deri në 2 vjet burgim.

3.

Përsa i përket masave të dënimit të dhëna nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda për autorë të
veprave penale të kultivimit, prodhimit, shitjes dhe trafikimit të narkotikëve, rezulton se masa nga 5-10 vjet
burgim është ajo më e aplikuara (për 497 të dënuar apo 56.2% e të dënuarve), e ndjekur nga masat e dënimit
mes 2-5 vjet burgim (për 235 fajtorë) dhe 10-25 vjet burgim për 98 autorë.

4.

Dispozita penale më shumë e referuar nga organi i akuzës dhe e provuar në gjykatë është neni 283/a paragrafi
2 i Kodit Penal, “Trafikimi i narkotikëve” i kryer në bashkëpunim ose më shumë se një herë. Pavarësisht se kjo
dispozitë sanksionon një masë dënimi prej 10-20 vjet burgim, në praktikë, të pandehurit të gjetur fajtorë janë
dënuar me rreth gjysmën e masës së parashikuar në ligjin penal (5-10 vjet burgim).

5.

Dënimi në praktikë me një masë më të butë se ajo e parashikuar nga dispozita përkatëse e Kodit Penal ka
ardhur për shkak se shumica e çështjeve të paraqitura kanë ndjekur ritin e gjykimit të shkurtuar, duke përfituar
kështu automatikisht dhe një ulje dënimi prej një të tretën, si dhe ndryshimit të pjesshëm të vendimeve të
shkallës së parë nga Gjykata e Apelit dhe Gjykata e Lartë, veçanërisht të masës së caktuar të dënimit, si
pasojë e interpretimit të ndryshëm ligjit material lidhur me përgjegjësinë për tentativën, përgjegjësinë e
bashkëpunëtorëve, dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese.

6.

Gjatë periudhës 2007-2010, çështjet e paraqitura për gjykim përmbanin një numër të madh të akuzuarish,
deri në 12 të pandehur për proçedime të lidhura, vepra penale si trafikim narkotikësh, armësh, të kryera nga
organizata kriminale dhe grupe të strukturuara kriminale. Madje në disa raste ishin gjykuar dhe çështje mjaft
komplekse me një numër të pandehurish që shkonte në 17 apo dhe 22. Paraqitja nga organi i akuzës dhe gjykimi
i çështjeve me një numër kaq të madh të pandehurish nga gjykata dëshmonte për një luftë të veprimtarive të
paligjshme me karakter të organizuar kriminal, i cili kapërcente kufijtë e bashkëpunimit të thjeshtë.

7.

Vitet e fundit, sidomos në vitin 2014 dhe 2015, pothuaj të gjitha çështjet e studiuara (të përzgjedhura rastësisht)
për trafik narkotikësh paraqiten në formën e bashkëpunimit të thjeshtë apo dhe pa elementë bashkëpunimi.
Mosgjetja e elementëve të formave të veçanta të bashkëpunimit (organizata kriminale/grup i strukturuar
kriminal) apo bashkëpunimit sipas nenit 283/a/2 ka rezultuar në lehtësimin e pozitës së të pandehurve dhe
rrjedhimisht në masa dënimi më të ulta. Konkretisht, në 16 vendime për trafik narkotikësh të dhëna në vitin
2014-2015, janë gjykuar 16 të pandehur. Asnjë prej tyre nuk përmban 3 apo më shumë persona (numri minimal
i anëtarëve i kërkuar për grup të strukturuar kriminal). Nëntë prej vendimeve janë për një të pandehur të vetëm,
ndërsa 7 me nga dy të pandehur.
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8.

Gjatë periudhës 2006-2015, rreth 99% e çështjeve penale lidhur me narkotikët kanë marrë vendim fajësie në
Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda. Për pjesën tjetër të çështjeve është proceduar me mbartjen për
gjykim për vitin pasardhës, është marrë vendim pafajësie, është deklaruar moskompetenca, apo janë pushuar.

9.

Gjatë së njëjtës periudhë, janë marrë nën gjykim 910 të pandehur për vepra penale në fushën e narkotikëve,
që përbëjnë 34% të numrit total të personave të gjykuar nga kjo gjykatë për këto 10 vite. Gjykata ka shpallur
fajtorë 97.1% të të akuzuarve.

10. Nga shqyrtimi i vendimeve gjyqësore, shumica dërrmuese e të gjykuarve gjatë viteve 2013-2015 janë kryesisht
persona në vështirësi ekonomike, studentë, të papunë dhe të padënuar më parë. Roli i tyre në veprimtarinë e
paligjshme ka qenë dytësor (transportues, shofer) dhe nuk ka hetime apo akuza të ngritura ndaj organizatorëve,
financuesve, porositësve apo blerësve me shumicë. Informacion rreth këtyre aktorëve kyç në trafikimin e
narkotikëve gjendet në vendimet gjyqësore deri në vitin 2012 dhe fillimi i 2013.
11. Për shkak se dhe vetë ligji penal nuk bën dallim në masat e dënimit mbi bazë të llojit dhe sasisë së lëndës
narkotike, as në vendimet penale nuk konstatohet ndonjë dallim i dukshëm në masën e dënimit për të dënuar
për trafik të lëndëve narkotike të llojeve dhe sasive të ndryshme.

Rekomandime
1.

Kërkohet një investim më i thellë, serioz dhe profesional i organeve të hetimit, ndjekjes penale dhe gjykimit të
veprimtarive të krimit të organizuar, sidomos trafikimit të narkotikëve për identifikimin, zbulimin dhe gjykimin e
të gjithë autorëve të këtyre veprimtarive të paligjshme të rrezikshme.

2.

Krahas të pandehurve të roleve bazë, kryesisht persona vulnerabël të shoqërisë, organizatorët, drejtuesit,
financuesit e veprimtarive të trafikimit të narkotikëve, si dhe personat me funksione shtetërore në ndihmë të
tyre duhet të vihen para drejtësisë.

3.

Veprimtari të paligjshme si ajo e trafikimit të narkotikëve, të cilat kanë në thelb të tyre organizimin kriminal të
disa personave të ndryshëm, nuk mund të mbyllen si çështje të gjykuara, në formën e bashkëpunimit të thjeshtë
apo pa elementë të bashkëpunimit.
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GJYKIMI I SHKURTUAR
Autorë: Fabian Zhilla & Besfort Lamallari

Legjislacioni
Gjykimi i shkurtuar është një element procedurial i cili i jep mundësi të pandehurit për të përshpejtuar procesin e
gjykimit dhe për të përfituar ulje e dënimit me 1/3 duke pranuar të gjykohet me provat e paraqitura nga akuza147.
Me ndryshimet e vitit 2002 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), legjislacioni shqiptar ju përafrua atij italian apo
sistemit “civil law” sipas të cilit procedura e gjykimit shkurtohej nëse i pandehuri pranonte të gjykohej me provat e
paraqitura nga akuza por kjo nuk do të thoshte se i akuzuari pranonte fajësinë, pasi do të ishte përsëri gjykata ajo
që do të vendostë bazuar në provat e dakortësuara nga i akuzuari148. Duhet sjellë në vëmendje se pas ndryshimeve
më të fundit të KPP, të cilat hynë fuqi me 1 gusht 2017, ligji nuk lejon kërkesën për gjykim të shkurtuar vetëm për
veprat penale për të cilat parashikohet dënim me burgim të përjetshëm149.
Gjykimi shkurtuar në ndryshim nga gjykimi i zakonshëm shmang debatimin e provave në seancën gjyqësore duke
shkurtuar kështu kohën e gjykimit. Në pamje të parë procedura e gjykimit të shkurtuar duket sikur lë hapsirë për
abuzivitet nga ana e të akuzuarëve për vetë uljen e konsiderueshme të dënimit që veprat penale përfshirë dhe ato
të kryera në kuadrin e bashkëpunimit të veçantë përfitojnë. Një ndër shqetësimet e ngritura në literaturë ka qënë
“amerikanizimi” i gjykimit të shkurtuar në vendet europiane dhe ulja e efekteve parandaluese të gjykimit të shkurtuar
në luftën kundër krimit duke pasur parasysh se të akuzuarit për krime të rënda do të marrin dënime të reduktuara
dhe do të dalin më shpejt nga vuatja e dënimit150. Por nga ana tjetër, gjykimi i shkurtuar është parë si një procedurë
efektive në luftën kundër krimit duke pasur parasysh shpesh limitet që kanë agjencitë ligjzbatuese në luftën kundër
krimit të organizuar dhe proceset e zgjatura për vetë natyrën e tyre komplekse që ato kanë. Nëpërmjet gjykimit
të shkurtuar mendohet që numri i të dënuarve të jetë më i madh paçka që koha e vuajtjes së dënimit është më e
ulët. Sidoqoftë në modelin e aplikuar nga Yehonatan Givati (2011) për të matur efektet dhe qasjen e juridiksioneve
të ndryshme ndaj gjykimit të shkurtuar (guildy plea), studimi i Givati konkludon se qasja ndaj gjykimit të shkurtuar
lidhet ngushtësisht me politikën penale të vendeve të ndryshme. Sipas tij në ato vende ku synimi kryesor i politikës
penale është dënimi i fajtorit dhe jo mos dënimi i të pafajshmit numri i rasteve të gjykimit të shkurtuar pëson
rritje. Gjithashtu modeli i Givati (2011) parashikon se rritja e kriminalitetit çon në rritjen e përdorimit të gjykimit të
shkurtuar151.
Një ndër objektivat e këtij raporti është përfshirja në analizë edhe e kësaj forme gjykimi të përshpejtuar dhe mënyra
sesi është trajtuar ajo nga gjykatat e krimeve të rënda për të kuptuar qasjen e politikës penale të gjyqësorit por dhe
prokurorisë në përdorimin e kësaj forme gjykimi.
Siç përmendëm më sipër, gjykimi i shkurtuar është një formë proceduriale e cila ndihmon në përshpejtimin e procesit
të gjykimit por pa ndikuar në cilësinë e arsyetimit ligjor në vendimin që merr gjykata. Pra, në çdo rast gjykimi i
shkurtuar do të pranohet në funksion të “ekonomisë” gjyqësore dhe dhënien në kohë sa më të shkurtër të vendimit pa
ndikuar procesin e rregullt ligjor dhe dhënien e drejtësisë. Ligji ju njeh si të drejtë të pandehurit ose përfaqësuesve
të tij ligjor per t’iu drejtuar gjykatës me kërkesë që gjykimi i çështjes të bëhet nëpërmjet gjykimit të shkurtuar dhe
jo atij të zakonshëm152. Gjykata shqyrton kërkesën dhe merr vendimin për ta pranuar ose jo gjykimin e çështjes
në formë të përshpejtuar, bazuar mbi aktet e sjella nga Prokuroria. Pra, gjykimi i shkurtuar, konsiston në dhënien

147 Neni 406/1 i Kodit të Procedurës Penale “Kur jep vendim dënimi gjykata e ul dënimin me burgim ose gjobë me një të tretën. Dënimi me burgim të përjetshëm zëvendësohet
me tridhjetë e pesë vjet burgim.
148. Ibid.
149. Neni 403 pika 2 i KPP sipas Ligjit nr. 35/2017 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN Nr. 7905, DATË 21.3.1995, “KODI I PROCEDURËS PENALE I REPUBLIKËS SË
SHQIPËRISË, TË NDRYSHUAR”.
150 .Langer, M (2004)“From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure”. Harvard
International Law Journal, 45.1-64.
151. Givati, J (2011) “ The Comparative Law and Economics of Plea Barganing: Theory and Evidence”, Discussion Paper No. 39, 07/2011, Harvard Law School. Aksesuar online
http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/fellows_papers/pdf/Givati_39.pdf (3 qershor 2017).
152. Neni 403/1 i Kodit të Procedurës Penale “I pandehuri ose përfaqësuesi i tij i posaçëm mund të kërkojnë që çështja të përfundohet derisa të mos jetë filluar shqyrtimi gjyqësor.
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e një vendimi përfundimar mbi fajësinë/pafajësinë e të pandehurit vetëm mbi provat e paraqitura nga prokuroria
në fashikullin për gjykim, fashikull i cili në rast të pranimit të kërkesës kthehet në dosje gjyqësore. Një element i
rëndësishëm procedurial i gjykimit të shkurtuar sipas intepretimit të gjykatës ishte edhe dhënia e konsesusit të
prokurorit153. Ky element është rrëzuar me ndryshimet e KPP në vitin 2017 për të cilat flasim në pjesën e fundit të
këtij kapitulli. Paçka që ligji në krye të herës ia ofronte mundësinë të pandehurit për të bërë kërkesën për gjykimin
e shkurtuar dakortësia e prokurorit sipas interpretimit të gjykatave ishte e nevojshme. Ligji nuk ishte shumë i qartë
në këtë drejtim pasi termi i përdorur në KPP ishte se prokurori “shfaq mendimin për kërkesën e të pandehurit”. Pra
gjykata ishte e detyruar të marri mendimin e prokurorit por jo domosdoshmërisht konsesusin e tij154. Edhe Kolegji
Penal i Gjykatës së Lartë në Vendimin e tij Unifikues nr. 2 datë 29.01.2003 ishte shprehur se:
«Në interpretim të pikës 6 te nenit 404 te K.Pr.P. konsensusi i prokurorit nuk është kusht
i domosdoshem që gjykata të pranojë kërkesën e të gjykuarit për të proceduar me gjykim të
shkurtuar. Kjo justifikon edhe të drejtën që ka prokurori për të bërë ankim kundër vendimit të
gjykatës për pranimin e gjykimit të shkurtuar, ankim që mund të paraqitet së bashku me ankimin
kundër vendimit përfundimtar. »
Shumica e të intervistuarve avokatë dhe prokurorë të krimeve të rënda për këtë studim, cilësojnë se “konsesusi”
i prokurorit ishte thjesht çështje formale pasi do të ishte e vështirë të mendohej që prokurori të ngrinte akuzën
me një prova të mangëta155. Tashmë kërkesat për gjykim të shkurtuar nga të pandehurit në gjykatën e krimeve
të rënda janë kthyer gati në një normë e pashkruar sa sipas një prokurori të krimeve të rënda të intervistuar,
gjykimi i shkurtuar kërkohet në mbi 70-80% të rasteve nga të akuzuarit156. Në frymën e ligjit, edhe roli i gjykatës
në pranimin ose refuzimin e gjykimit të shkurtuar duket pasiv dhe gjykata mund ta refuzojë atë vetëm për arsye
proceduriale157. Sidoqoftë, avokatët shprehen se përpara vitit 2010 gjykatat kanë pasur tendencë për refuzimin
e gjykimit të shkurtuar dhe gati gati gjykatat ose abuzonin ose nuk e kishin të qartë sesi funksiononte ky proçes
gjykimi. Gjykatat sipas një avokati silleshin me trajtimin e provave gjatë gjykimit njësoj sikur të ishin në një gjykim
të drejtëpërdrejtë në kuadër të nenit 402 të KPrP158.
Sipas avokatëve të intervistuar, gjykimi i shkurtuar e vendos procesin gjyqësor në vështirësi në rastet e krimit të
organizuar pasi janë disa bashkëpunëtor në kryerjen e veprave penale. Nëse të gjithë të akuzuarit nuk bien dakord
për gjykimin e shkurtuar, pasi disa duan gjykim të zakonshëm, gjykata nuk e pranon ndarjen e procesit për të
pandehurit të cilët e kërkojnë një proçes të tillë gjykimi. Ky shqetësim është adresuar me ndryshimet e KPrP në vitin
2017, në nënin 93 i cili trajtohet më poshtë159. Sidoqoftë ky ishte një problem i tejkaluar mbas vendimit unifikues të
Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nr.2 datë 29.01.2003 për këtë çështje160.
Në këtë vendim, gjykata ka bërë këto sqarime në lidhje me gjykimin e shkurtuar:
1.
2.

Kërkesa për gjykimin e shkurtuar bëhet derisa të mos jetë filluar shqyrtimi gjyqësor dhe se nuk mund të
riparaqitet më kur ai ka filluar.
Kur shqyrtimi gjyqësor ka filluar me gjykim te zakonshëm, nuk mund të vazhdohet më tej me gjykim te
shkurtuar.

153 Duhet cilësuar se dhënia e mendimit nga prokurori është një e drejtë procedural që buron nga parimet e kontradiktoritetit dhe barazisë së armëve, por nuk është kusht për
pranimin e kërkesës për gjykim të shkurtuar.
154 Neni 405/6 i Kodit të Procedurës Penale “Prokurori parashtron në mënyrë sintetike rezultatet e hetimeve paraprake dhe shfaq mendim për kërkesën e të pandehurit.”
155 Intervistë me avokat kod 1, dhe me avokat kod 2, Tiranë, 2017.
156 Intervistë me Prokuror të Krimeve të Rënda, kod 1, Tiranë, 2017.
157 Nenet 405 dhe 406 i KPP. Intervistë me avokat kod 3, Tiranë 2017.
158 Intervistë me avokat, kod 7, Tiranë 2017.
159 Pika ç e Nenit 93 pas ndryshimeve të viti 2017 lexon”kur për një a më shumë të pandehur ose për një a më shumë akuza hetimi gjyqësor është i plotë, kurse për të pandehurit e
tjerë ose për akuzat e tjera, me përjashtim të rastit kur akuza është ngritur për kryerjen e veprës penale në bashkëpunim.” Ligjit nr. 35/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i procedurës penale i republikës së Shqipërisë ,të ndryshuar”.
160 Intervistë me avokat, kod 4, Tiranë 2017.
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3.
4.
5.
6.
7.

Një gjykim me disa te pandehur nuk mund të procedohet për disa me gjykim të posacëm dhe për të tjerët
me gjykim të zakonshëm.
Në rast se palët kanë pretendime lidhur me pavlefshmerinë e akteve, qofshin pavlefshmeri absolute apo
relative dhe kërkojnë konstatimin apo deklarimin e kësaj pavlefshmërie, gjykata duhet të revokojë vendimin
për gjykim të shkurtuar dhe të urdhëroje vazhdimin e procedimit me gjykim te zakonshëm.
Kur për nje te pandehur ka më shumë se një akuzë mund të lejohet gjykimi i shkurtuar për një apo më shumë
prej tyre, kur një gjë e tillë kërkohet me kushtin që cështja të ndahet dhe të gjykohet më vehte, pa u demtuar
procedimi për çështjet e tjera, sikurse parashikon neni 93 i K.Pr.P.
Vetëm në rastin kur në kushtet e nenit 93161 te K.Pr.P., vendoset ndarja e çështjes, mund të lejohet gjykimi i
shkurtuar për të pandehurit që e kanë kërkuar një gjykim të tillë dhe cështja të vecohet për të pandehurit e
tjerë që kërkojnë gjykimin e zakonshëm.
Është konceptualisht e gabuar kur gjykimi i shkurtuar aplikohet vetëm si përfitim për të pandehurin,
pavarësisht nga fakti se është proceduar me gjykim të zakonshëm.

Ndërkohë, ligji nuk bën dallim për llojin e veprave penale duke i dhënë mundësinë çdo të pandehuri për ta përdorur
këtë të drejtë pavarësisht sesa i rëndë është krimi që ka kryer162.
Studimi ka shqyrtuar më gjerësisht dhe punën e përgjithshme të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda
ndër vite lidhur me zbatimin prej saj të ritit të gjykimit të shkurtuar, përmes analizimit të të gjitha raporteve vjetore
të publikuara në faqen e internetit mbi veprimtarinë e gjykatës nga viti 2004 deri në 2015. Tabela më poshtë
pasqyron në mënyrë të përmbledhur raportin mes gjykimit të zakonshëm dhe atij të shkurtuar të ndjekur nga gjykata
vit pas viti.

Viti

Gjykimi i zakonshëm

Gjykimi i shkurtuar

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

65
48
36
38
43
29
32
23
20
37
33

8
13
25
31
40
24
43
64
100
113
119

Prirja në rritje e zbatimit të institutit të gjykimit të shkurtuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, nga
viti në vit, dallohet mjaft qartë në grafikun ilustrues të mëposhtëm.
161. Neni 93 I Kodit të Procedurës Penale.
“1. Ndarja e çështjeve vendoset, edhe kryesisht, vetëm kur nuk dëmtohet vërtetimi i fakteve, në këto raste:
a) kur për një a më shumë të pandehur ose për një a më shumë akuza është vendosur pezullimi i procedimit;
b) kur një a më shumë të pandehur nuk janë paraqitur në gjyq për shkak të pavlefshmërisë së aktit të thirrjes, të padijenisë pa faj për aktin e thirrjes ose për shkak të pengesave të
ligjshme; c) kur një a më shumë mbrojtës nuk janë paraqitur në gjyq për shkak të moslajmërimit ose për shkak të pengesave të ligjshme; ç) kur për një a më shumë të pandehur ose
për një a më shumë akuza hetimi gjyqësor është i plotë, kurse për të pandehurit e tjerë ose për akuzat e tjera është e nevojshme të kryhen veprime të tjera.
2. Përveç rasteve të parashikuara nga paragrafi 1 ndarja mund të vendoset edhe me marrëveshje të palëve, kur gjykata e çmon të dobishme për qëllimet e shpejtësisë së gjykimit.”
162 Intervistë me avokat kod 5, Tiranë 2017.
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Zbatimi i gjykimit të shkurtër
119
100

65

113

64
48

36
25

8

38
31

13

Gjykimi i zakonshëm

43
40

37

43
29
24

32

33
23

20

Gjykimi i shkurtuar

Riti i gjykimit të shkurtuar zbatohej shumë pak në fillimet e punës së kësaj gjykate, pasi siç mund të dallohet nga të
dhënat e mësipërme, nga 73 çështje të gjykuara në total në 2005 nga kjo gjykatë, vetëm 8 çështje, apo 11% kishin
shërbyer në favor të ‘ekonomisë’ gjyqësore dhe të pandehurve, të cilët u është lehtësuar masa e dënimit me një të
tretën. Në atë periudhë, gjykata argumentonte se kërkesat e të pandehurve për zbatimin e institutit të gjykimit të
shkurtuar ishin ‘me të meta dhe të papranueshme’, dhe refuzimi i tyre kishte sjellë një gjykim më objektiv.163
Linear (GjKR)
Një tjetër argument i paraqitur nga gjykata mbi aplikimin e paktë të këtij instituti kishte të bënte me ‘problematikën
që mbartin në vetvete’ çështjet e gjykuara prej saj.164
Në 2006, përqindja e çështjeve të cilat kishin ndjekur ritin e gjykimit të shkurtuar do të rritej me rreth 10% krahasuar
me një vit më parë, megjithatë 21.3% përbënte ende një nivel të ulët të zbatimit nga gjykata të këtij instituti.
Qëndrimi refuzues i gjyqtarëve të kësaj gjykate ndaj kërkesave të të pandehurve për gjykimin e çështjes mbi gjendjen
në të cilën ndodheshin aktet e prokurorit, do të përbënte shkak të vazhdueshëm për ndryshimin e vendimeve të saj
nga Gjykata e Apelit për Krime të Rënda, si rezultat i shfuqizimit të vendimit të saj të ndërmjetëm për mospranimin
e kërkesës për gjykim të shkurtuar. Si rezultat, në 2007 zbatimi i këtij instituti njohu një rritje të ndjeshme, pasi 25
çështje nga 61 të gjykuara në total, apo 41% e tyre ndoqën gjykimin e shkurtuar.
Një vit më pas, u shënua rritje e mëtejshme, edhe pse e lehtë prej 4%. Ndryshimi i vazhdueshëm i vendimeve të
shkallës së parë nga Gjykata e Apelit për Krime të Rënda si rezultat i qëndrimeve të mbajtura prej saj lidhur me këtë
institut të së drejtës procedural penale, do të reflektohej me shqetësim në analizën për vitin 2009, e cila shton se në
ndryshim nga Gjykata e Apelit, ‘Gjykata e Lartë ishte mjaftuar në raste të tilla vetëm me vërejtje drejtuar gjykatës
dhe jo me rregullimin e pasojave’165. Rritja e zbatimit të këtij riti në masën 48% do të interpretohej nga gjykata dhe
si ‘rezultat i përkushtimit, profesionalizmit dhe punës së mirë të prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore’.166
163 Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Raport mbi Analizen Vjetore te Gjykates se Shkalles se Pare per Krimet e Renda“, 2004, fq 21, e aksesueshme online në: http://
gjkr.gov.al/previewdoc.php?file_id=13
164 Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Raport mbi Analizën Vjetore te Gjykatës se Shkallës se Pare për Krimet e Renda për Vitin 2005, fq 28, Shkurt 2006, e
aksesueshme online në: http://gjkr.gov.al/previewdoc.php?file_id=12
165 Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Raport mbi Analizen e Punes se Gjykates se Shkalles se Pare per Krimet e Renda per Vitin 2009, shkurt 2010, fq 31, e
aksesueshme online: http://gjkr.gov.al/previeëdoc.php?file_id=17
166 Po aty, fq 56
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Megjithatë, ndryshimi i vendimeve të saj në dy shkallët e mësipërme të gjyqësorit për shkak të qëndrimit të mbajtur
në shkallë të parë ndaj kërkesave për gjykim të shkurtuar, do të shtynte në 2012 Gjykatën e Shkallës së Parë për
Krime të Rënda të vinte në dukje “hetimet jo të plota nga ana e Prokurorisë apo dhe vështirësitë e gjykimit dhe
nevojës për një shqyrtim të plotë të çështjes nga ana e gjykatës’ si shkaqe për refuzimin e kërkesave për gjykim të
shkurtuar të çështjes, të cilat sipas saj ‘nuk duhen konsideruar si një kërkesë që pranohet apriori’167.
Në vitin 2013 u shënua niveli më i lartë i zbatimit të gjykimit të shkurtuar, konkretisht 83.3%, e thënë ndryshe nga
120 çështje të gjykuara në total atë vit, 100 prej tyre kishin ndjekur gjykimin e shkurtuar. Kjo në fakt, përbënte
një përmbysje inverse të raportit gjykim i zakonshëm/gjykim i shkurtuar në fillimet e punës së kësaj gjykate, ku
mbi 80% e çështjeve ndiqnin procedurën e gjykimit të zakonshëm. Megjithatë, nuk mund të thuhet me siguri nëse
kjo përqindje e lartë e zbatimit të gjykimit të shkurtuar ishte rezultat i përmirësimit të punës dhe përkushtimit të
prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore, rritjes së fleksibilitetit të gjyqtarëve të gjykatës apo për shkak të
presionit të gjykatave më të larta përmes atakimit të vendimeve të shkallës së parë. Ndërkohë një faktor tjetër që
duhet konsideruar në lidhje me mos përdorimin e gjykimit të shkurtuar në vitin 2005 është edhe ngarkesa më e
pakët e cështjeve gjyqësore në krahasim me gjykatat e zakonshme.
Në 2014 dhe 2015 u shënuan luhatje të lehta në nivelin e pranueshmërisë së kërkesave për gjykim të shkurtuar, i
cili rezulton në masën 78.2% sipas raportit më të fundit të gjykatës mbi analizën e veprimtarisë së saj gjatë 2015.
E gjendur vazhdimisht nën presionin e gjykatave më të larta, përcaktimeve përkatëse proceduriale penale dhe
vendimeve të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese, Gjykata e Shkallës së Parë
për Krime të Rënda bën thirrje për zgjidhjen e situatës përmes ‘ndryshimeve në ligjin procedurial penal mbi rregullat
për gjykimin e shkurtuar ose meqënëse këto cështje përbëjnë praktikë të ndryshme gjyqsore të Gjykatës së Apelit
për Krime të Rënda, çështjet e lartpërmendura, të tërhiqen për unifikim të praktikës gjyqësore nga ana e Kolegjeve
të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, mbi çështjet e diskutueshme në praktikën e gjykatave lidhur me aplikimin e
rregullave të gjykimit të shkurtuar’168.
Sipas analizës së këtij raporti, në lidhje me trafikun e narkotikëve, përdorimi i gjykimit të shkurtuar ka ardhur në
rritje pas vitit 2009. Për periudhën në studim (2005-2015) nga 56 raste të shqyrtuara në 46 prej tyre është kërkuar
gjykimi i shkurtuar. Të gjitha vendimet i përkasin akuzës së trafikut të narkotikëve. Nga 46 vendimet e analizuara ku
është aplikuar gjykimi i shkurtuar vetën në 5 raste Gjykata e Shkallës së Parë nuk e ka pranuar kërkesën. Por nga
këto 5 raste vetëm në 3 raste (1 çështje vitit 2006169 dhe 2 çështje të vitit 2009170) vendimi i Gjykatës së Shkallës së
Parë është rrëzuar në Gjykatën e Apelit dhe këto arsyetime të kësaj gjykate janë pranuar në rekurs edhe nga Kolegji
Penale i Gjykatës së Lartë. Vihet re gjithashtu se jurisprudenca e gjykimit të shkurtuar është konsoliduar sidomos
pas vitit 2003, kjo si rezultat i Vendimit Unifikues të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nr. 2 datë 29.01.2003 cituar
më sipër.

167. Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Raport mbi Analizen e Punes se Gjykates se Shkalles se Pare per Krimet e Renda per Vitin 2012, fq 35, shkurt 2013, e
aksesueshme online: http://gjkr.gov.al/previewdoc.php?file_id=21
168. Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Raport mbi Analizen e Punes se Gjykates se Shkalles se Pare per Krimet e Renda per Vitin 2015, fq 50, mars 2016, e
aksesueshme online: http://gjkr.gov.al/previeëdoc.php?file_id=26
169 Vendimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë datë 29.10.2010.
170 Shiko Vendimet e Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nr. 130, datë 09.05.2012 dhe nr. 258, datë 10.10.2012.
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Viti

Totali i Vendimeve të
Totali i Vendimeve të Gjykatës
së Shkallës së
Gjykatës së Shkallës së Parë që kanë
aplikuar
Parë të Analizuara
gjykimin e shkurtuar

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totali

9
3
2
6
3
3
6
8
11
5
56

2
2
2
6
3
3
6
8
10
5
46

Totali i Vendimeve të
Apeluar në Gjykatën
e Apelit

1
1
2
1

5

Tabela e Vendimeve të Arsyetuara

Arsyetimi i Rasteve të Mospranimit
Siç u përmend më sipër nga analiza e kampionit përfaqësues të vendimeve të analizuara për këtë Studim numri i
rasteve të mos pranimit të kërkesave nga Gjykata e Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda është më pak se 10%, pra
gati 90% e kërkesave për gjykim të shkurtuar janë pranuar.
Nga analiza e shkaqeve të mos pranimit ato më të spikaturat janë:
Në rastet kur vepra penale është kryer ne bashkëpunim dhe kur një nga të pandehurit i është nënshtruar gjykimit të
zakonshëm, të akuzuarit e tjerë nuk mund të kërkojnë gjykim të shkurtuar pasi sipas saj “nuk mund te procedohet
me dy lloj gjykimesh, kjo referuar dhe praktikes unifikuese të Gjykatës së Lartë, dhene me vendimin e saj Nr.2 date
29.01.2003”171. Edhe Gjykata e Apelit ka mbajtur të njëjtin qëndrim duke specifikuar se duke qënë se vepra penale
është kryer në bashkëpunim “veçimi i çështjes do të dëmtonte vërtetimin e fakteve”172. E njëjta praktikë është
ndjekur deri në vitin 2008173. Disa arsye të tjera të refuzimit nga gjykata është mungesa e një të drejte të fiksuar
shprehimisht në prokurat e posaçme të përfaqësuesve ligjor të të akuzuarve sidomos atyre në mungesë174 dhe kur
kërkesa për gjykim të shkurtuar është zhvilluar pasi është hapur shqyrtimi gjyqësor175.
Në një pjesë të kampionit të vendimeve të vitit 2009 të analizuara për këtë Studim vihet re se ka një paqartësi
të gjykatave në intepretimin dhe kuptimin e Vendimit Unifikues Nr.2 date 29.01.2003 të cituar më sipër. Një
ndër elementët më të paqartë të Vendimit Unifikues që ka konfonduar gjykatat, lidhet me rastet kur lejohet dhe
kur jo ndarja e çështjeve në rast se vepra penale është kryer në bashkëpunim. Vendimi Unifikues përcakton si
rregull se nuk mund të lejohet të kemi dy gjykime në rastet e veprave penale të kryera në bashkëpunim që është

171 Vendim Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda nr. 23, datë 04.05.2006.
172 Vendimi i Gjykatë së Apelit të Krimeve të Rënda nr. 51 date 18 .09.2006.
173 Lexo Vendimet e Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda nr. 30, datë 13.07.2006 dhe nr. 54, dt. 23.11.2007.
174 Vendim i Gjykatë së Apelit të Krimeve të Rënda nr. 31, date 21.05.2009.
175 Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda nr. 54, dt. 23.11.2007..
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karakteristikë e krimeve në kuadër të krimit të organizuar. Por Kolegji Penal në Vendimin Unifikues të mësipërm,
lejon ndarjen e çështjeve si përjashtim nga rregulli vetëm në rastet e nenit 93 të KPP, i cili ka parasysh se gjykimi
për njërin nga bashkëpunëtorët nuk duhet të pengohet për shkaqe proceduriale me gjykimin për bashkëpunëtorët
e tjerë. Sidoqoftë ndarja e çështjeve nuk mund të lejohet nëse do të dëmtohej proçedimi dhe shqyrtimi i fakteve.
Ndërkohë Kolegjet e Bashkuara në vendimin e tyre unifikues kanë nënvizuar se në momentin që një ndër të akuzuarit
konteston vlefshmërinë e akteve, gjykimi kthehet nga i shkurtuar në të zakonshëm. Kështu në një vendim të vitit
2009, Gjykata e Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda ka ndjekur trendin juridik të mëparshëm të mos pranimit të
kërkësës për gjykim të shkurtuar kur vepra penale është kryer në bashkëpunim duke pasur një qasje të ngushtë të
këtij intepretimi.176
Por Gjykata e Apelit në po atë çështje ka mbajtur një qëndrim të kundërt duke e intepretuar gjerësisht Vendimin
Unfikues. Sipas Gjykatës së Apelit “Gjykata e Lartë në sugjerimet e saj të unifikimit të praktikës gjyqësore ka zhvilluar
mundësine e ndarjes së çështjeve duke paralelizuar kërkesën për gjykimin e shkurtuar me hetimin e plotë dhe moskërkesën
për gjykimin e shkurtuar apo kërkesën e shqyrtimit gjyqësor të zakonshëm me nevojën e kryerjes se veprimeve të tjera.”
Gjykata e Apelit termin “hetimi i plotë” e ka konsideruar si proces të përfunduar të mbledhjes së provave nga ana e
prokurorit. Madje i sjell në vemendje Gjykatës së Shkallës së Parë se ajo nuk mund të kërkojë veprime të tjera nëse
akuza është e bindur se ato janë të mjaftueshme për deklarimin fajtor të të pandehurit. Me konkretisht Gjykata e
Apelit shprehet se “Dhe në veshtrim të asaj se vetëm kur ka prova të plota per fajësinë e te pandehurit prokurori paraqet
kërkesën për gjykimin e çështjes (pika 1, neni 331 KPP) gjykata nuk mund te pretendojë se ende ka nevojë për veprime
te tjera. Siç në të kundërt është rasti i atij që gjykimin e shkurtuar nuk pranon ta zhvillojë nga ku pashmangshmërisht të
pandehurit XY ..në këtë gjykim kanë qënë në këtë situatë.”177 Edhe Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë në mënyrë më të
artikuluar mbështet të njëjtin vendim intepretimin e Gjykatës së Apelit në lidhje me kuptimin e termit “në gjendjen
në të cilën ndodhen aktet”. Kolegjit Penal nënvizon se para fillimit të shqyrtimit gjyqësor sipas nenit 355 të Kodit
të Procedurës Penale gjendja e akteve “është ajo e paraqitur nga prokurori në momentin e dorëzimit të fashikullit të
prokurorisë për gjykim, si dhe çdo akt të kryer prej tij gjatë fazës së hetimit paraprak.”178
Një element procedurial interesant është kompetenca e Gjykatës së Apelit për të ndryshuar formën e gjykimit nga
gjykim i zakonshëm për të cilin ka marrë vendim Gjykata e Shkallës së Parë në gjykim të shkurtuar. Në Vendimin
Unifikues cituar më sipër, Kolegji Penal është shprehur se “Lloji i gjykimit te ndjekur nga gjykata e shkalles se pare,
pavaresisht nga vendimi i saj i ndermjetem lidhur me kerkesen per gjykim te shkurtuar, eshte i rendesishem per qendrimin
qe duhet te mbaje gjykata e apelit per ankimin e paleve te parashikuar nga neni 406/3 i K.Pr.Penale.” Në një rast të
vitit 2009 i apeluar nga prokuroria në Gjykatën e Lartë, Prokuroria e ka intepretuar pjesën e mësipërme të Vendimit
Unifikues se lloji i gjykimit në kontekstin e gjykimit të shkurtuar përcaktohet nga gjykata e shkallës së parë dhe ky
vendim nuk mund të apelohet në gjykatën e apelit. Prokuroria argumenton se “ulja e dënimit në kushtet e gjykimit të
shkurtuar nga gjykata e apelit përbën shkelje procedurale pasi ajo bëhet vetëm nga gjykata e shkallës së parë, gjë që
do të thotë se gjykata e apelit ka shndërruar gjykimin e zakonshëm të kryer nga gjykata e shkallës së parë në gjykim të
shkurtuar”.
Por Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë179 ndan një mendim të ndryshëm duke nënvizuar se kërkesa për gjykim të
shkurtuar mund të bëhet vetëm në shkallën e parë por palët rezervojnë të drejtën për të apeluar vendimin e Gjykatës
së shkallës së Parë në rast refuzimi dhe nëse Gjykata e Apelit e konsideron të pa mbështetur në ligj rrëzimin e
kërkesës nga Gjykata e Shkallës së Parë, Gjykata e Apelit ka të drejtë edhe të ndryshojë marzhin e dënimit duke
zbatuar uljen me 1/3 kjo referuar edhe Vendimit të Gjykatës Kushtetuese nr. 14, datë 26.03.2012. Edhe Gjykata e
Lartë për të njëjtën çështjeka mbështetur vendimin e gjykatës së apelit180.

176. Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda nr. 42, datë, 13.07.2009.
177. Vendim i Gjykatë së Apelit të Krimeve të Rënda nr. 51, datë 18.09.2009.
178. Vendimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nr. 130, datë 09.05.2012
179. Vendimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nr. 258, datë 10.10.2012.
180. Shiko Vendimin e Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nr. 130, datë 09.05.2012.
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Por ndërsa Gjykata e Shkallës së Parë ka ruajtur të njëjtin interpretim juridik lidhur me ndarjen e çështjeve referuar
Vendimit Unifikues të vitit 2003 më sipër, Gjykata e Apelit në një vendim të vitit 2010 më poshtë merr një qëndrim
gati diametralisht të kundërt me arsyetimin e saj një vit më parë në të cilin shprehet se:
“Në kushtet kur një pjesë e të pandehurve kanë vepruar në bashkëpunim me njëri tjetrin në episode respektive…
vecim i çështjes mund të dëmtonte vertetësine e fakteve duke ndikuar drejtpërdrejt edhe ne shpejtësine e
në zgjidhjen përfundimtare të çështjes penale. ..është llogjike qe duke qënë para një vepre te vetme penale
ndarja e çështjes dhe gjykimi vecmas i secilit të pandehur apo qofte edhe disa prej tyre dëmton vërtetësine
e fakteve. ..ligji procedural penal i njeh të drejtën të pandehurit për të kërkuar procedimini me gjykim të
shkurtuar por kjo e drejtë nuk mund të prevalojë/mbizotërojë mbi të drejtën e gjyqtarit për të vlerësuar dhe
për të vendosur mbi ndarjen apo bashkimin e çështjeve…, gjykata e apelit cmonn se nuk mund të riparohen
pasojat e refuzimit të kërkesës për gjykim të shkurtuar, vetëm për të pandehurit të cilët e kanë kërkuar atë,
pasi në këtë mënyrë do të ligjërohej në një gjykim edhe procedura e gjykimit të shkurtuar, edhe procedura e
gjykimi të zakonshëm.“181
Një rast tjetër i paqartë i cili ka ndarë gjykatat në lidhje me mos pranimin e kërkesës për gjykim të shkurtuar është
dhe paragrafi 2 i nenit 93 të KPP i cili nënvizon se “Përveç rasteve të parashikuara nga paragrafi 1, ndarja mund
të vendoset edhe me marrëveshje të palëve, kur gjykata e çmon të dobishme për qëllimet e shpejtësisë së gjykimit”.
Gjykata e Shkallës së Parë e ka intepretuar këtë normë ngushtësisht duke i dhënë më shumë rëndësi “shpejtësisë së
gjykimit” sesa marrëveshjes së akuzës me të pandehurin. Në një rast të vitit 2009 Gjykata e Shkallës së Parë e ka
rrëzuar kërkesën e të akuzuarit paçka se ai ka rënë dakort më prokurorin për të filluar gjykimin e shkurtuar pasi koha
ndërmjet fillimit të çështjes penale dhe kërkesës për gjykim të shkurtuar ishte rreth 15 muaj dhe sipas kësaj gjykate
kjo distancë kohore e gjatë i kishte humbur vlerën dobisë së “shpejtësisë së gjykimit”182.
Gjykata e Apelit e ka kundërshtuar këtë qasje të Gjykatës së Shkallës së Parë duke i dhënë rëndësi marrëveshjes së
palëve si dhe vlerësimit të gjykatës nëse “çështja e veçuar do të përfundohet brenda një kohe të shkurtër. Të njëjtin
qëndrim me Gjykatën e Apelit ka mbajtur dhe Kolegji Penal i Gjykatë së Lartë i cili në ndryshim nga Gjykata e Apelit
nuk merret me arsyetimin konceptual të normës por thjesht me analizën nëse duhet konsideruar periudha në fjalë
(15 muaj) kohë e gjatë apo jo. Kolegji i Gjykatës së Lartë nënvizon se koha e gjatë midis hapjes së çështjes dhe
kërkesës për gjykim të shkurtuar nuk duhet konsideruar si arsye penalizuese nga gjykata e shkallës së parë për vetë
natyrën komplekse të krimeve të rënda dhe vështirësitë që hasen në procedim në rastet e të gjykimit në mungesë
kur një ndër shkaqet kryesore është të shtyrjeve të seancave është mos prezenca e të akuzuarve dhe avokatëve
mbrojtës183.
Nga ana tjetër jurisprudenca e gjykatave në lidhje me gjykimin e shkurtuar ka avancuar edhe në faktin se të
pandehurit mund të kërkojnë aplikimin e gjykimit të shkurtuar edhe nëse më parë kanë kërkuar pavlefshmërinë e
akteve të hetimit paraprak, dhe kanë kërkuar pushimin e procedimit. Sipas vendimit të Kolegjit Penal të Gjykatës së
Lartë në vitin 2012 nëse këto kërkesa proceduriale janë bërë përpara kërkesës për gjykim të shkurtuar i pandehuri
ka përsëri të drejtë të kërkojë gjykim të shkurtuar por nëse i bën këto kërkesa proceduriale pas gjykimit të shkurtuar
atëherë lloji gjykimit ndryshon dhe kthehet automatikisht në gjykim të zakonshëm184. Mbas vitit 2011,jurisprudenca
e gjykimit të shkurtuar vjen dhe stabilizohet, gjë të cilën e tregojnë dhe shifrat në tabelën e vendimeve gjyqësore të
analizuara për këtë raport për këtë vepër penale. Rasti i pranimit të kërkesave është mbi 80%. Një sërë procedurash
të gjykimit të shkurtuar në ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale të vitit 2017 janë përmirësuar duke përfshirë
interpretimet e Vendimit Unifikues të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nr. 2 datë 29.01.2003 dhe intepretimet
e gjykatave të shkallëve të ndryshme të dhëna më parë dhe të cituara në këtë seksion, si dhe risitë që sjellin

181 Vendimi Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda nr. 50 datë, 07.10.2010.
182 Vendim i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda nr. 45, datë 20.07.2009.
183 Shiko Vendimin e Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nr. 130, datë 09.05.2012.
184 Vendimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nr. 258, datë 10.10.2012.
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ndryshimet e reja procedurale në disa institute procedurale si seanca paraprake dhe pjesëmarrja e viktimës së krimit
në gjykim. Duhet cilësuar se këto ndryshime përafrohen me jurisprudencën italiane e cila i ka bërë këto amendime
në legjislacionin penal Italian që në vitin 1999185. Ndryshimet e vitit 2017 KPP në Shqipëri i kanë dhënë gjykimit të
shkurtuar një procedurë më të detajuar dhe më të qartë. Disa nga ndryshimet më të spikatura janë se tashmë ligji
ia kërkon gjykatës të njoftojë të pandehurin për të kërkuar gjykim të shkurtuar gjatë gjykimit të drejtëpërdrejtë.186
Ligji ka specifikuar se pëfaqësuesi ligjor duhet të posedojë patjetër një autorizim përkatës nga i pandehuri për të
kërkuar gjykimin e shkurtuar187. Një ndryshim i rëndësishëm është edhe heqja e mundësisë së kërkesës së gjykimit
të shkurtuar për vepra penale të cilat dënohen me burgim të përjetshëm që u cek më sipër188.
Neni 404189 i cili në fakt dukej i pakuptimtë pasi përsëritej në nenin 402 pika 4 të KPP është shfuqizuar me ndryshimet
e reja. Neni 405 është një nga nenet që ka pësuar ndryshimet më të rëndësishme në pikat 5, 6 dhe 7 dhe në të
janë përfshirë kryesisht të gjitha kontestimet e gjykatave në gjykimet e tyre të cituara më lart deri në vitin 2015.
Kështu tashmë procedura e seancës së gjykimit të shkurtuar kërkon që i pandehuri të deklarojë shprehimisht që
i qëndron kërkesës së paraqitur më parë seancë paraprake. Ligji nënvizon gjithashtu se gjykimi i shkurtuar do të
rrëzohet nëse palët kontestojnë aktet gjatë hetimit paraprak dhe kërkojnë prova të reja gjatë gjykimit. Gjykatës nga
ana tjetër i mbetet të çmojë vlefshmërinë e akteve apo përdorshmërinë e provave por në rast se e refuzon gjykimin
e shkurtuar duhet të specifikoj cilat janë ato akte që ajo nuk ka pranuar190. Ndryshimet e reja në pikën 6 të nenit
405 kanë shmangur edhe nevojën e konsesusit të prokurorit i cili në fakt reflekton edhe mendimin e disa avokatëve
të intervistuar të cilët e konsideronin atë të panevojshëm. Një ndryshim tjetër i adresuar në ndryshimet e fundit të
KPP e cila në jo pak raste ka vënë në kontradiktë Gjykatën e Shkallës së Parë me atë të Apelit, të cilat janë cituar
edhe me sipër, është lejimi i ndarjes së çështjeve në veprat penale të kryera në bashkëpunim. Neni 93 i KPrP nuk e
kishte të përcaktuar shprehimisht zgjidhjen e kësaj problematike. Ndërkohë edhe pas Vendimit Unifikues të Gjykatë
së Lartë nr. 2, datë 29.01.2003 kjo çështje intepretohej ndryshe nga gjykatat e niveleve të ndryshme. Por ndryshimet
e vitit 2017 të Nenit 93 e kanë përcaktuar shprehimisht se ndarja e çështjeve nuk mund të kryhet kur “akuza është
ngritur për kryerjen e veprës penale në bashkëpunim.”191 Risia më e madhe dhe që do ketë efekt për shpejtësinë e
gjykimit në ndryshimet e reja është se kërkesa për gjykim të shkurtuar paraqitet vetëm në séance paraprake, pra jo
në seancë gjyqësore (përveçse në rastet e gjykimit të drejtëpërdrejtë dhe të rrëzimit të kërkesës për urdhër penal).

185. Lexo Skenderaj, K., (2014) “Gjykimet e Posacme dhe Rëndësia e tyre në Procedimin Penal”, Temë Doktorature, Fakulteti Drejtësisë, Universiteti Tiranës, fq. 147-199. Aksesuar
online http://www.doktoratura.unitir.edu.al/ëp-content/uploads/2014/07/Doktoratura-Klodjan-Skenderaj-Fakulteti-i-Drejtesise-Departamenti-i-te-Drejtes-Penale.pdf
186. Në nënin 402 të KPP pika 3 ndryshohet duke shtuar se “ Gjykata e njeh të pandehurin me të drejtën për të kërkuar gjykimin e shkurtuar ose për të kërkuar arritjen e marrëveshjes
për pranimin e fajësisë…” Ligj Nr. 35/2017 Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Ligjin Nr. 7905, Datë 21.3.1995, “Kodi I Procedurës Penale I Republikës Së Shqipërisë”,
të ndryshuar
187 Neni 403 pika 1 i KPP sipas Ligjit nr. 35/2017 “Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Ligjin Nr. 7905, Datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë ,Të
Ndryshuar”. “Kërkesa për gjykimin e shkurtuar paraqitet nga i pandehuri ose mbrojtësi i tij me autorizim të posaçëm në seancën paraprake ose në seancë gjyqësore kur procedohet
sipas nenit 400 dhe paragrafit 3, të nenit 406/ç, të këtij Kodi, me pasojë mospranimi.”
188 Neni 403 pika 2 i KPP sipas Ligjit nr. 35/2017 “Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Ligjin Nr. 7905, Datë 21.3.1995, “Kodi I Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë ,Të
Ndryshuar”. “Nuk lejohet kërkesa për gjykim të shkurtuar për veprat penale për të cilat parashikohet dënim me burgim të përjetshëm.”.
189 Neni 404 sipas KPP të vitit 2016 “Kur gjykata çmon se çështja mund të zgjidhet në gjendjen që janë aktet, vendos gjykimin e shkurtuar. Në të kundërtën refuzon kërkesën.”
190. Lexo pikat 5,6 dhe 7 të nenit 405 të KPP të ndryshuar si më poshtë
“5. Pasi dëgjon palët mbi kërkesat paraprake, gjykata lexon kërkesën për gjykim të shkurtuar dhe pyet të pandehurin nëse i qëndron asaj. Kur i pandehuri deklaron se i qëndron
kërkesës, gjykata deklaron të hapur shqyrtimin gjyqësor dhe i jep fjalën prokurorit që në mënyrë të përmbledhur të parashtrojë rezultatet e hetimeve paraprake.
6. Pasi dëgjon parashtrimin e prokurorit, në të njëjtën seancë gjykata vendos pranimin e kërkesës për gjykimin e shkurtuar kur çmon se çështja mund të zgjidhet në gjendjen që
janë aktet. Në të kundërtën refuzon kërkesën dhe vazhdon me gjykim të zakonshëm. Kundër vendimit lejohet ankim së bashku me vendimin përfundimtar. 7. Kërkesa për gjykim të
shkurtuar nuk pranohet nëse i pandehuri apo mbrojtësi i tij ngrenë pretendime mbi vlefshmërinë e akteve apo përdorshmërinë e provave të grumbulluara gjatë hetimit paraprak,
apo kur kërkojnë marrjen e provave të reja në gjykim. Kërkesa për gjykim të shkurtuar nuk pranohet edhe në rastet kur gjykata kryesisht konstaton pavlefshmëri absolute apo
papërdorshmëri të provave, si rezultat i të cilave çmon se çështja nuk mund të zgjidhet në gjendjen e akteve. Në këtë rast, në vendimin e saj për refuzimin e kërkesës gjykata
përcakton edhe aktet absolutisht të pavlefshme apo provat e papërdorshme në gjykim. Ky rregull nuk zbatohet kur kërkohen prova lidhur me personalitetin e të pandehurit, apo
gjendjen e tij personale, familjare ose ekonomike.” Ligjit nr. 35/2017 “Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Ligjin Nr. 7905, Datë 21.3.1995, “Kodi I Procedurës Penale i Republikës
së Shqipërisë ,Të Ndryshuar”.
191 Tani pika ç e Nenit 93 pas ndryshimeve të viti 2017 lexon ”kur për një a më shumë të pandehur ose për një a më shumë akuza hetimi gjyqësor është i plotë, kurse për të
pandehurit e tjerë ose për akuzat e tjera, me përjashtim të rastit kur akuza është ngritur për kryerjen e veprës penale në bashkëpunim.” Ligjit nr. 35/2017 “Për Disa Shtesa Dhe
Ndryshime Në Ligjin Nr. 7905, Datë 21.3.1995, “Kodi I Procedurës Penale I Republikës Së Shqipërisë, Të Ndryshuar”.
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Në konteksitn e analizës së këtij indikatori, gjykimi i shkurtuar duket tashmë se është një ndër format e gjykimit më
të konsoliduara dhe të rregulluara nga ana juridike. Përdorimi i saj në çështjet që lidhen me trafikun e narkotikëve
është në rritje dhe gjykatat në 5 vitet e fundit rezultojnë të kenë pranuar mbi 98% të kërkesave për këtë formë
gjykimi. Me ndryshimet e fundit të KPP, procedura konsolidohet dhe pritet që apelimi për kërkesat e gjykimit të
shkurtuar thuajse të zerohen. Kjo tregon se politika penale në përgjithësi dhe qasja e gjykatave të krimeve të rënda
është mbështetur më shumë në parimin e dënimit të të fajshmit dhe jo kujdesit për të shmangur dënimin ndaj të
pafajshmit. Ndërkohë numëri i përdorimit të gjykimit të shkurtuar në masën mbi 80% po shmang plotësisht gjykimin
e zakonshëm. Kjo politikë penale nuk duket të jetë mbështetur në analiza të Ministrisë së Drejtësisë, Prokurorisë së
Krimeve të Rënda apo edhe vetë gjykatave të krimeve të rënda në rolin parandalues që ka pasur gjykimi i shkurtuar
në luftën kundër krimit të organizuar.

244 Gazeta “La Stampa”, “La storia Banda S., fiumi di coca e teste tagliate Il boss della banda di albanesi corrieri della droga”, Torino, 23.03.2007.
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Gjetjet Kryesore
•

•
•
•
•

Ndryshimet e fundit të Kodit të Procedurës penale kanë adresuar thuajse shumicën e problemeve të interpretimit
të dispozitave që lidhen me gjykimin e shkurtuar. Ka pasur një paqartësi në intepretimin e Vendimit Unifikues
të Kolegjit Penal nr. 2 date 29.01.2003 kryesisht nga Gjykata e Apelit në lidhje me praninin e kërkesës për
gjykim të shkurtuar kur ka ndarje çështjesh për vepra penale në fushën e narkotikëve të kryera në formën e
bashkëpunimit.
Jurisprudenca në lidhje me gjykimin e shkurtuar duket e konsoliduar sidomos pas vitit 2011.
Numri i kërkesave për gjykimin e shkurtuar në fushën e trafikut të narkotikëv ka ardhur duke e rritur dhe pranimi
i këtyre kërkesave është në norma gati 98% në 5 vitet e fundit.
Rritja e përdorimi të gjykimit të shkurtuar nga gjykatat e krimeve të rënda nuk është shoqëruar me një analizë
të përfitimeve që ka lufta kundër krimit të organizuar.
Kjo formë e përshpejtuar gjykimi po shmang tërësisht procesin e gjykimit tradicional i cili, packa se është më
i ngarkuar procedurialisht, është më transparent dhe i jep një rol me aktiv gjykatës në pranimin e provave.
Krijimi i gjykatave speciale në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka si qëllim rritjen e eficencës
nëpërmjet gjykatave të specializuara. Rritja e përdorimit të gjykimit të shkurtuar sidomos me ndryshimet e
KPP të vitit 2017 bien në kontradiktë me këtë parim pasi gjykimi i shkurtuar e minimizon rolin e gjykatës në
debatin gjyqësor në lidhje me pranimin e provave, të cilat janë institucioni kryesor ku mbështetet dhe dhënia e
drejtësisë. Do ti ngelet studimeve të ardhshme analiza e dobishmërisë së aplikimit në një shkallë kaq të gjërë
të gjykimit të shkurtuar, që duke ditur të mirat që i sjellë eficencës gjyqësore, mund të rezikojë, nga ana tjetër
gjykimin e zakonshëm tradicional, i cili ofron një cilësi më të lartë të drejtësisë, një transparence më të lartë, një
mundësi edukimi të publikut përmes procesit gjyqësor dhe një denim më të merituar të keqbërësve.

Rekomandime
•
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Të bëhet një studimi i thelluar i kostove dhe përfitimeve të përdorimit të gjykimit të shkurtuar nga institucionet
politikbërëse të politikës penale në lidhje me avantazhet dhe disavantazhet e kësaj forme gjykimi në luftën
kundër krimit të organizuar në kontekstin shqiptar në raport me gjykimin e zakonshëm.
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ANEKS I

Tabela e Dënimeve
Nenet 230-234/b dhe 333-334 (Kodi Penal)

Veprat Penale

Organizatë
Kriminale

Grup i Strukturuar
Kriminal

Bandë e
Armatosur

Organizatë
Terroriste

Krijim, organizim,
drejtim

Burgim nga pesë
deri në
pesëmbëdhjetë
vjet

Burgim nga
tre deri në
tetë vjet

Burgim nga dhjetë
deri në
pesëmbëdhjetë
vjet

Burgim jo më
pak se
pesëmbëdhjetë
vjet

Pjesëmarrje

Burgim nga katër deri
në tetë vjet

Burgim dy deri
në pesë vjet

Burgim nga pesë
deri në dhjetë vjet

Burgim nga
shtatë deri në
pesëmbëdhjetë
vjet

Armatosja

Dënimi me burgim
shtohet me një të
tretën

Nuk parashikohet
dënim në ligj në
mënyrë specifike

Nuk parashikohet
dënim në ligj në
mënyrë specifike

Burgim nga pesë
gjer në
pesëmbëdhjetë vjet

Nuk parashikohet
dënim në ligj në
mënyrë specifike

Nuk parashikohet
dënim në ligj në
mënyrë specifike

Burgim jo më pak se
pesëmbëdhjetë vjet
burgim ose me burgim
të përjetshëm

I shtohet dënimit për
veprën penale të kryer
edhe pesë vjet burgim,
si dhe gjobën në masën
një të tretën, por pa
kaluar kufirin maksimal
të dënimit me burgim.

Nuk parashikohet
dënim në ligj në
mënyrë specifike

Nuk parashikohet
dënim në ligj në
mënyrë specifike

Shtohet me një të
Veprimtaritë
tretën deri në një të
Fitimprurëse/Financimi dytën e tij mbi dënimet
e mësipërme.

Kryerja e veprës
penale nga pjestarët

I shtohet dënimit për
veprën penale të kryer
edhe pesë vjet burgim,
si dhe gjobën në masën
një të tretën, por pa
kaluar kufirin maksimal
të dënimit me burgim.
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ANEKS II
Tabela: Ndryshimi i Përcaktimit Juridik
të Krimit të Organizuar

Kodi Penal
LIGJ Nr.7895, datë
27.1.1995
(Fillestar)

Banda e armatosur dhe
organizata kriminale
përfaqësojnë forma të
bashkëpunimit të veçantë
që dallohen jo vetëm nga
numri i pjesëmarrësve,
por edhe nga shkalla
e organizimit dhe e
qëndrueshmërisë së tyre
për kryerjen e një numri
veprash penale.

Kodi Penal
LIGJ Nr.7895, datë
27.1.1995 ndryshuar me
Nr.9275, datë 16.9.2004
1.Organizata kriminale
është forma më e lartë
e bashkëpunimit, në
të cilin bëjnë pjesë tre
ose më shumë persona
dhe që dallohet nga
shkalla e veçantë e
organizimit, strukturimit,
qëndrueshmërisë,
kohëzgjatjes, si dhe nga
qëllimi për kryerjen e një a
më shumë veprave penale,
për të realizuar përfitime
materiale dhe jomateriale.
3. Banda e armatosur
është një formë e veçantë
bashkëpunimi që, duke
zotëruar armë, municione
luftarake dhe mjete të
tjera të nevojshme, synon
kryerjen e veprave penale,
të parashikuara në krerët
V, VI dhe VII të pjesës së
posaçme të këtij Kodi.

Konventa e Kombeve të
Bashkuara 2000

“Grup kriminal i
organizuar” nënkupton një
grup te strukturuar, i cili
ka ekzistuar për një
periudhe kohe te caktuar,
i përbëre nga tre ose me
shume persona, te cilët
veprojnë ne harmoni me
njeri-tjetrin, me qëllim
që të kryejnë një ose
më shumë krime ose
vepra penale serioze, të
përcaktuara si të tilla në
përputhje me dispozitat e
kësaj Konvente, me qellim
qe te sigurojnë,
ne mënyrë direkte ose
indirekte, përfitime
financiare ose materiale.

Kodi Penal Italian
( me shkurtim)

416192
Kur tre ose më shumë
persona të lidhen për të
kryer disa vepra penale,
ata që kanë promovuar
ose ngritur ose organizuar
këtë organizatë do të jenë
përgjegjës për këtë shkelje
të vetme, me burg për 3
deri në 7 vjet.Për faktin
e vetëm së marrin pjesë
në organizatë, dënimi do
të jetë burgim për 1 deri
në 5 vjet. Ata që drejtojnë
organizatën do të jenë
përgjegjës për të njëjtat
ndëshkime si atë të cilët e
promovojnë atë.

192 Versioni në origjinal: Associazione per delinquere ―Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.I
capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori…..”
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Organizata kriminale
përfaqëson shkallën më
të lartë të bashkëpunimit
për kryerjen e veprimtarisë
kriminale të qëndrueshme.

Organizata kriminale, për
realizimin e qëllimeve të
saj, përdor forcën, mjetet
e tjera të kërcënimit,
nënshtrimin dhe heshtjen
për shkak të pjesëmarrjes
dhe veprimtarisë së saj,
për të kryer vepra penale,
për të siguruar, në çdo
mënyrë, administrimin
ose vënien nën kontroll të
veprimtarive ekonomike,
të koncesioneve,
autorizimeve,
sipërmarrjeve dhe
shërbimeve publike, për
të realizuar përfitime ose
avantazhe të padrejta për
vete a personat e tjerë ose
për të ndaluar a penguar

416-Bis 193
Organizata e paligjshme
e tipit Mafioz ekziston kur
pjesëmarrësit përfitojnë
nga fuqia frikësuese e
organizatës dhe kushteve
që pranojnë për tu
dorëzuar dhe heshtur për
të kryer vepra penale,
për të administruar ose
jo ngjarjet, drejtpërdrejt
ose tërthorazi, aktivitetet
ekonomike, koncesionet,
autorizimet, kontratat dhe
shërbimet publike, ose
për të marrë fitime ose
avantazhe të paligjshme
për vete ose për të tjerët,
ose me qëllim për të
penguar ose kufizuar lirinë
për të votuar apo për të
marrë votat për vete apo
për të tjerët, me rastin e
një palë zgjedhjesh.
Nëse aktivitetet
ekonomike të cilat
pjesëmarrësit e
organizatës kanë si qëllim
ti kryejnë ose mbajnë nën
kontroll janë financuar,
tërësisht ose pjesërisht,
nga çmimi, produktet
ose të ardhurat nga
vepra penale, dënimet e
përmendura në paragrafët
e mësipërm do të rriten

193 Neni 416-Bis në Kodin Penal Italian i plotë në origjinal. ―Associazione di tipo mafioso anche straniere:
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o piu’ persone, e’ punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l’associazione sono puniti, per cio’ solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.L’associazione e’ di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta’ che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione
o comunque il controllo di attivita’ economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se’ o per altri, ovvero al fine
di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se’ o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l’associazione e’ armata si applica la pena della
reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione si considera armata quando
i partecipanti hanno la disponibilita’, per il conseguimento della finalita’ dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attivita’
economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta’. Nei confronti del condannato e’ sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere
il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta,
alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli
delle associazioni di tipo mafioso. ―
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me një të tretën në një
gjysmë.
Kryerësi i veprës penale
do të jetë subjket i
konfiskimit të sendeve
që janë përdorur ose të
destinuara për t’u përdorur
për të kryer veprën penale
dhe gjërat që përfaqësojnë
çmimin, produktin apo të
ardhurat e veprës së tillë
ose përdorimin prej tij.
Dispozitat e këtij neni
zbatohen edhe për
Camorran, Ndranghetën,
dhe për organizatët e tjera,
pavarësisht emërtimeve
të tyre lokale, madje edhe
të huaja, të cilat kërkojnë
për të arritur objektivat
që korrespondojnë me
ato të organizatave të
paligjshme të tipit Mafioz
duke përfituar nga fuqia
frikësuese e shoqata.

4. Grupi i strukturuar
kriminal është formë e
veçantë bashkëpunimi,
në të cilin bëjnë pjesë
tre ose më shumë perso
për kryerjen e një a më
shumë veprave penale,
për të realizuar përfitime
materiale dhe jomateriale.
Grupi i strukturuar kriminal
për kryerjen e një vepre
penale nuk formohet
rastësisht e nuk është e
nevojshme të dallohet për
anëtarësi të qëndrueshme,
ndarje detyrash, organizim
dhe strukturim të zhvilluar.
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“Grup i strukturuar”
nënkupton një grup që
nuk është formuar në
mënyrë të rastësishme për
kryerjen e menjëhershme
të një vepre penale
dhe që nuk nevojitet
të ketë të përcaktuar
rolet e anëtarëve te
tij, vazhdimësinë e
anëtarësimit ne te ose
te ketë një strukture te
zhvilluar.

Neni 416ter
Kushdo që pranon
premtimin për të marrë
vota, nëpërmjet mënyrave
të përmendura në
paragrafin e tretë të nenit
416-bis, në këmbim të
pagesës ose premtimit
nëpërmjet pagesës së
parave ose përfitimeve të
tjera, dënohet me burgim
nga katër deri në dhjetë
vjet.I njëjti dënim vlen
edhe për ata që premtojnë
për të marrë vota në
mënyrën e përcaktuar
në paragrafin e parë.
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