
Një vit nga fillimi i monitorimit të çështjeve të rënda të korrupsionit dhe krimit të organizuar

korrik 2021 - qershor 2022

K y  ë s h t ë  u d h ë t i m i  y n ë

Një vit më parë, në bashkëpunim me Komisionin Europian, OSBE-ja nisi projektin rajonal për monitorimin e

proceseve gjyqësore në pesë juridiksione të Ballkanit Perëndimor

Duam të mbështesim një sistem të

qëndrueshëm drejtësie penale, në gjendje

t'u përgjigjet në mënyrë efikase dhe

efektive korrupsionit dhe krimit të

organizuar.

VIZIONI

Kemi pesë ekipe monitorimi me seli në

Tiranë, Sarajevë, Prishtinë, Podgoricë

dhe Shkup, të organizuara nga një

Koordinator i Programit në Sekretariatin

e OSBE-së në Vjenë. Duke filluar nga

muaji maj i 2021-shit, projekti monitoron

188 çështje që lidhen me korrupsionin

dhe krimin e organizuar në të pesë

juridiksionet.

MBULIMI

Të gjithë monitoruesit tanë janë juristë

vendas që kanë të përbashkët pasionin për

drejtësinë dhe mirëqenien e komunitetit të

tyre.

PROFILI I EKIPIT

Duke u mbështetur mbi bazat e

hedhura deri tani, do të

vazhdojmë monitorimin dhe

analizën e proceseve gjyqësore.

PSE

Synojmë të ofrojmë një kornizë të bazuar në të

dhëna e cila do të mund të përmbushë nevoja

reale për reforma të ardhshme.

Ekipet tona, në përputhje me

metodologjinë e ODIHR-it, përzgjedhin

çështje penale aktuale lidhur me

korrupsionin dhe krimin e organizuar,

monitorojnë qindra seanca, shqyrtojnë

mijëra faqe dokumentesh ligjore e

konsultohen gjatë me gjyqtarë dhe

prokurorë.

SI

Për një kuptim më të thellë të

vëzhgimeve tona, në qershor të vitit 2022,

do të organizohen forume diskutimesh

ku ekipet do të takohen me mbi 200

aktorë kyç të sistemit gjyqësor në të

gjithë rajonin. Analiza e gjithë të dhënave

të mbledhura gjatë vitit të parë të

projektit do të shërbejë si bazë për

përpilimin e raportit tonë të parë mbi

gjetjet dhe rekomandimet (tetor 2022),

që do t'u vihet në dispozicion gjyqtarëve

dhe prokurorëve të çdo juridiksioni

pjesëmarrës.

OBJEKTIVAT PËR TË ARDHMEN
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krimi i organizuar korrupsioni

Prezenca e OSBE-së në
Shqipëri

Misioni i OSBE-së në
Bosnje dhe Hercegovinë

Misioni i OSBE-së në
Kosovë

Misioni i OSBE-së në
Mal të Zi

Misioni i OSBE-së në
Shkup
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NJË PASQYRË E GJITHË RAJONIT

ÇËSHTJE TË MONITORUARA

të dhëna nga periudha qershor 2021 - maj 2022

ASPEKTE THEMELORE KU NDALEMI

drejtësia në procedura

efikasiteti i procedurave

hetimet financiare

sekuestrimi dhe konfiskimi i
pasurive

marrëveshjet për pranim
fajësie

politikat për dënimin

Misioni i OSBE-së në Shkup

299 seanca të monitoruara
11 takime me aktorë

gjyqësorë kyç

meshkuj (78.95%) femra (20.1%)

persona juridikë (0.96%)

PROFILI I TË PANDEHURVE NË ÇËSHTJET E
MONITORUARA
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ÇËSHTJE TË MONITORUARA LIDHUR ME
KRIMIN E ORGANIZUAR
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ÇËSHTJE TË MONITORUARA
LIDHUR ME KORRUPSIONIN

osce.org/westernbalkanstrialmonitoring

#RegTrialMonitoring

This publication was produced with the financial support of the
European Union. Its contents are the sole responsibility of the
OSCE and do not necessarily reflect the views of the European
Union

*Aktgjykime të të gjitha shkallëve dhe
aktgjykime sipas pranimit të fajit

*Aktgjykime të të gjitha shkallëve dhe
aktgjykime sipas pranimit të fajit

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri


