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SHQYRTIMI FILLESTAR SIPAS PROCEDURËS PENALE 

 

ABSTRAKT 

Arsyeja e trajtimit të Shqyrtimit Fillestar sipas Procedurës Penale është sepse gjykatat e 

ndryshme të Kosovës kanë pasur qasje të ndryshme të zbatimit të këtij instituti sa i përket 

shqyrtimit të aktakuzës me hyrjen në fuqi të Kodit të Procedurës Penale, me 1 Janar 2013. Andaj, 

zbatimi i dispozitave që parasheh Kodi i Procedurës Penale për mbajtjen e shqyrtimit fillestar 

paraqet interes të studimit në fushën e procedurës penale. Ky punim, përveç pjesës hyrëse 

përmban trajtimin rreth arritjes së aktakuzës në gjykatë, caktimin e shqyrtimit fillestar, 

udhëzimet që duhet ti jepen të pandehurit për të drejtat e tij gjatë shqyrtimit fillestar, vlerësimin  

e  marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë nga gjykata, pranimin e fajësisë nga i pandehuri, 

shqiptimin e dënimit gjatë shqyrtimit fillestar pas pranimit të fajësisë nga i pandehuri. Gjithashtu 

përmban kundërshtimin e provave të aktakuzës, kërkesën për hudhjen e aktakuzës nga i 

pandehuri, paraqitjen e aktakuzës së ndryshuar nga Prokurori i Shtetit, hudhjen e aktakuzës dhe 

Përfundimin. Në fund të këtij punimi është dhënë regjistri i literaturës së përdorur për nevojat e 

këtij punimi. 

Fjalët kyçe : 

Shqyrtimi Fillestar, i pandehuri, marrëveshja mbi pranimin e fajësisë, kundërshtimi i provave të 

aktakuzës, hudhja e Aktakuzës. 

 

Hyrje 

Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, një vëmendje të theksuar i ka kushtuar 

Shqyrtimit Fillestar. Ky shqyrtim, e bën procedurën penale të jetë me efikase, pasi menjëherë 

pas ngritjes së aktakuzës në shqyrtimin fillestar, në rastet kur i pandehuri e pranon fajësinë, 

procesi gjyqësorë mund të përmbyllet në këtë seancë me shqiptimin e dënimit nga gjyqtari i 

vetëm ose kryetarit të trupit gjykues.  
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Duke e ditur se Shqyrtimi Fillestar mbahet menjëherë pas ngritjes së aktakuzës, Kodi i 

Procedurës Penale  i ka paraparë me saktësi madje dhe në detaje si mbahet Shqyrtimi fillestar, 

pranimi i fajësisë nga i pandehuri, kundërshtimi i provave, kërkesa për hudhje të aktakuzës, 

hudhja e aktakuzës, ndryshimi i aktakuzës nga prokurori i shtetit dhe detaje tjera që do trajtohen 

gjatë këtij punimi.  

Për ta parë se si është rregulluar kjo materie sipas këtij Kodit të Procedurës Penale, po e 

vështrojmë më në hollësi, prej ngritjes së aktakuzës e deri në caktimin e shqyrtimit të dytë,  edhe 

për ndonjë ndryshim, plotësim apo sugjerim eventual që është në të mirë të përsosjes së mëtejme 

të  mbajtjes së Shqyrtimit Fillestar. 

 

1. Shqyrtimi fillestar 

Prokurori i Shtetit pas përfundimit të hetimeve, ose kur konsideron se informacionet me të cilat 

ai disponon për veprën penale dhe kryesin e saj paraqesin dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri 

ka kryer veprën penale e ngrite aktakuzën. Këtë aktakuzë ia paraqet gjykatës kompetente në 

kopje aq sa ka të pandehur dhe mbrojtës të tyre dhe një kopje shtesë për gjykatën. Me ngritjen 

e aktakuzës përfundon përfshirja e gjyqtarit të procedurës paraprake në procedurë. 

Gjykata menjëherë pas pranimit të aktakuzës e cakton gjyqtarin ose trupin gjykues me kryetarin. 

Nëse aktakuza ngritet në Departamentin e Përgjithshëm, shqyrtimin fillestar e mban gjyqtari i 

vetëm gjykues duke përfshirë edhe shqyrtimin e dytë dhe shqyrtimin gjyqësor. Ndërsa, nëse 

aktakuza paraqitet pranë Departamentit të Krimeve të Rënda të Gjykatës Themelore, shqyrtimin 

fillestar e mban kryetari i trupit gjykues duke përfshirë shqyrtimin e dytë. Shqyrtimi gjyqësor 

mbahet nga trupi gjykues i përbërë nga kryetari i trupit gjykues dhe dy gjyqtarë profesional. 

Gjyqtari i vetëm ose kryetari i trupit përcakton sipas detyrës zyrtare nëse ka kompetencë mbi 

çështjen që përmban aktakuza dhe nëse gjen se për çështjen që është objekt i aktakuzës është 

kompetent për të vendosur, atëherë menjëherë e cakton shqyrtimin fillestar i cili duhet të mbahet 

brenda 30 ditëve pas ngritjes së aktakuzës. Në rastet kur i pandehuri gjendet në paraburgim, 

shqyrtimi fillestar duhet të mbahet në mundësin e parë, por jo më vonë se 15 ditë pas ngritjes së 

aktakuzës. 

Shqyrtimi fillestar rregullohet me nenin 245 të Kodit të Procedurës Penale. 

Për kohën dhe vendin e mbajtjes së shqyrtimit fillestar njoftohet Prokurori i Shtetit, i pandehuri 

apo të pandehurit dhe mbrojtësit nga ana e gjyqtarit të vetëm ose kryetarit të trupit gjykues. Si 

rregull, shqyrtimet mbahen në selinë (ndërtesën) e gjykatës. Përjashtimisht,  në rastet e caktuara 

kur lokalet në ndërtesën e gjykatës nuk janë të përshtatshme, për shkak të mungesës së hapësirës 

ose për shkaqe tjera të arsyeshme, kryetari i gjykatës mund të caktojë që shqyrtimet të mbahen 

në ndonjë ndërtesë tjetër. Kjo çështje është e rregulluar me nenin 286 të KPP-së me të cilën 

përcaktohen për vendin e mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor e që përshtatshmërishtë zbatohen edhe 

për shqyrtimin fillestar dhe shqyrtimin e dytë. 

Në shqyrtimin fillestar duhet të jenë të pranishëm prokurori i shtetit, i pandehuri apo të 

pandehurit dhe mbrojtësit. Pavarësisht që në nenin 245 par.1 nuk është paraparë në mënyrë 
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shprehimore prania e të dëmtuarit, konsiderojmë se nuk është pengesë ligjore që në shqyrtimin 

fillestar të jetë i pranishëm edhe i dëmtuari253. Kjo për faktin se në rastet kur parashihet që i 

pandehuri mund të pranojë fajësinë në shqyrtimin fillestar sipas KPP-së  në nenin 248 paragrafi 

2,  parashihet që gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i turpit gjykues mund të kërkojë  edhe 

mendimin e të dëmtuarit në vlerësim të pranimit të fajësisë. 

Gjatë shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm ose kryetari i trupit gjykues i jep kopjen e aktakuzës 

të pandehurit apo të pandehurve, nëse ata nuk e kanë pranuar këtë kopje të aktakuzës më parë 

dhe po ashtu vendos për të gjitha propozimet për të vazhduar apo për të zbatuar masat për 

sigurinë e pranisë së pandehurit. Gjithashtu, siguron që prokurori i shtetit të ketë përmbushur 

detyrimet që kanë të bëjnë me zbulimin e provave nga neni 244 të KPP-së. Me nenin 244 të 

KPP-së është parapare se cilat materiale i jepen të pandehurit me ngritjen e aktakuzës, ku jo më 

vonë se nga ngritja e aktakuzës, prokurori i shtetit i siguron mbrojtësit apo mbrojtësin kryesorë 

materialet e mëposhtme ose kopjet e tyre të cilat janë në posedim në kontroll ose në mbrojte të 

tij, nëse këto materiale nuk janë dhënë mbrojtjes gjatë hetimit e ato janë: 

a. procesverbalet mbi deklarimin ose pohimet, të nënshkruara apo të panënshkruara nga i 

pandehuri, 

b. emrat e dëshmitarëve të cilët prokurori i shtetit ka ndërmend ti thërret për dëshmim në çdo 

deklarim të mëhershëm të dhënë nga dëshmitarët e tillë, 

c. të dhënat mbi identifikimin e personave për të cilët prokurori i shtetit e di se posedon prova 

të pranueshme dhe shfajësuese ose informata lidhur me çështjen dhe çdo procesverbal të 

deklarimeve, të nënshkruar apo të panënshkruar nga personat e tillë për këtë çështje, 

d. rezultatet e ekzaminimit fizik dhe mendor, testet shkencore ose eksperimentet e bëra lidhur 

me çështjen,  

e. kallëzimet penale dhe raportet e policisë dhe 

f. përmbledhjet ose referencat për provat materiale të mbledhura gjatë hetimit. 

Pra ky material dhe të gjitha deklarimet e dëshmitarëve i jepen të pandehurit në gjuhen që ai e 

kupton dhe e fletë. 

 

2. Udhëzimi i pandehurit për të drejtat e tij gjatë shqyrtimit fillestar 

Në fillim të shqyrtimit fillestar gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues e udhëzon 

të pandehurin për të drejtat tij: 

a. të drejtën e tij për të mos u deklaruar në çështjen e tij ose të mos përgjigjet në pyetjet,  

b. nëse ai deklaron për çështjen, se nuk ka për detyrë të inkriminojë vetveten ose të afërmin, 

as të pranojë fajësinë, 

c. të mbrohet vetë ose nëpërmjet ndihmës juridike nga mbrojtësi sipas zgjedhjes së tij, dhe  

d. ta kundërshtojë aktakuzën dhe pranueshmërinë e provave të paraqitura me aktakuzë. 

Pasi që të jetë udhëzuar i pandehuri me këto të drejta në  vijim gjyqtari i vetëm ose kryetari i 

trupit gjykues çmon nëse e drejta e të pandehurit në mbrojtës është respektuat dhe nëse 

                                                           
253 E drejta e procedurës penale- Prof.Dr.Ejup Sahiti dhe Prof.Dr.Rexhep Murati, Faqe.339 



SHQYRTIMI FILLESTAR SIPAS PROCEDURËS PENALE 

119 
 

prokurori i shteti ka përmbushur detyrimet që kanë të bëjnë me zbulimin e provave nga neni 

244 të KPP. 

Pas kësaj prokurori i shtetit duhet të lexojë aktakuzën të pandehurit. 

Pasi që gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi gjykues bindet se i pandehuri e kupton 

aktakuzën, të pandehurit i ofron mundësinë të pranojë fajësinë ose të deklarohet i pafajshëm. 

Nëse i pandehuri nuk e ka kuptuar aktakuzën, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupi 

gjykues thërret prokurorin e shtetit që t’ia shpjegojë aktakuzën të pandehurit në mënyrë që ai ta 

kuptojë pa vështirësi. Nëse i pandehuri nuk dëshiron të bëjë ndonjë deklarim lidhur me fajësinë 

e tij, konsiderohet se ai nuk e pranon fajësinë254. 

Në rastet kur i pandehuri  nuk e pranon fajësinë në shqyrtimin fillestar atëherë gjyqtari i vetëm 

ose kryetari i trupit gjykues e njofton të pandehurin dhe mbrojtësin  se para shqyrtimit të dytë, 

ata duhet që:  

a. të paraqesin kundërshtimet e tyre për provat e cekura në aktakuzë;  

b. të paraqesin kërkesat për hudhjen e aktakuzës nëse është e ndalur ligjërisht; dhe  

c. të paraqesin kërkesat për hudhjen e aktakuzës për shkak të mospërshkrimit të veprës                                     

penale sipas ligjit.  

  

Vlen të  theksohet se gjatë shqyrtimit fillestar asnjë dëshmitar apo ekspert nuk merret në pyetje 

dhe asnjë provë nuk paraqitet gjatë shqyrtimit fillestar, përveç nëse dëshmitari është i nevojshëm 

për marrjen e vendimit mbi vazhdimin ose zbatimin e masave për të siguruar praninë e të 

pandehurit nga neni 245 paragrafi 3 i KPP-së. 

Gjatë shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues cakton shqyrtimin 

e dytë jo më herët se tridhjetë (30) ditë pas shqyrtimit fillestar dhe jo më vonë se dyzet (40) ditë 

pas shqyrtimit fillestar. Në të kundërtën, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

mund të kërkojë vetëm paraqitjen e propozimeve deri në datën e caktuar e cila nuk mund të jetë 

më vonë se tridhjetë (30) ditë nga shqyrtimi fillestar255. 

Për atë se a është e domosdoshme të shkohet në shqyrtim të dytë në rastet kur është vendosur 

lidhur me kundërshtimet në shqyrtimin fillestar ose kur nuk ka ngelur asnjë kërkesë pa vendosur 

për këtë, Gjykata Supreme e Kosovës ka nxjerr një Qarkore lidhur me shqyrtimin e aktakuzës 

GJ.A 5/2014, të datës 03.01.2014, ku me këtë ka dhënë një sqarim sa i përket shkuarjes në 

shqyrtimin e dytë dhe ka këtë përmbajtje: Shqyrtimi i dytë nuk është çdo herë i domosdoshëm, 

mund edhe të mos shkohet fare në shqyrtimin e dytë, nëse për kundërshtimet e paraqitura, 

gjyqtari ka vendosur në shqyrtimin parë dhe nuk ka ngelur asnjë kërkesë e pa vendosur, nuk ka 

nevojë të shkohet në shqyrtimin e dytë, po mund të shkohet në shqyrtimin gjyqësor (neni 245 

par.5 të KPP), në shqyrtimin e dytë shkohet vetëm kur gjykata eventualisht nuk ka vendosur për 

të gjitha kundërshtimet e palëve që janë parashtruar në shqyrtimin e parë fillestarë256. 

                                                           
254 Neni 245 paragrafi 6 i KPP. 
255 Neni 245 paragrafi 5 i KPP. 
256 Gjykata Supreme e Kosovës, Qarkorja lidhur me shqyrtimin e aktakuzës Gj.A 5/2014, e datës 03.01.2014, 

Faqe.2 
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3. Vlerësimi i  marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë në shqyrtimin fillestar 

Prokurori i Shtetit së bashku me aktakuzë mund t’ia paraqes Gjykatës edhe marrëveshjen mbi 

pranimin e fajësisë. Ky rast paraqitet në nenin 247 të KPP-së. Në rast kur marrëveshja mbi 

pranimin e fajësisë nga neni 233 të KPP-së paraqitet së bashku me aktakuzë, gjyqtari  ose 

kryetari i trupit gjykues vlerëson marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë dhe merr këto vendime: 

a. e pranon marrëveshjen 

b. e refuzon marrëveshjen, ose 

c. cakton shqyrtim të veçantë në pajtim me procedurat për pranimin e fajësisë nga neni 248 

dhe procedurat për negocim të fajësisë nga neni 233 të KPP-së. 

Në rastet kur i pandehuri deklarohet i pafajshëm, gjykata nuk mund ta dënojë të pandehurin, 

përveç nëse i pandehuri e ndryshon deklaratën e tij dhe pranon fajësinë, ose nëse gjykata e shpall 

fajtor të pandehurin pas shqyrtimit gjyqësor, pavarësisht nga marrëveshja mbi pranimin e 

fajësisë.  

Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues shqyrtimet lidhur me kontrollin e 

aktakuzës nga kapitulli XV mund ti mbajë nën masa të fshehta sipas kërkesë së prokurorit të 

shtetit nga kapitulli XIII i KPP-së257, kapitull ky që ka të bëjë me mbrojtjen e të dëmtuarve dhe 

dëshmitarëve. (neni 247 par.3 KPP-së) 

Marrëveshja mbi pranimin e fajësisë nga neni 233 i këtij kodi ose pranimi i fajësisë nga neni 

248 të KPP-së mund të shqyrtohen nga gjykata në çdo kohë para përfundimit të shqyrtimit 

gjyqësor258.  

 

4. Pranimi i fajësisë nga i pandehuri në shqyrtimin fillestar 

Pasi që i është lexuar aktakuza të pandehurit dhe pasi që është udhëzuar  për të drejtat tij sipas 

nenit 246 par.1 të KPP-së, të pandehurit i ofrohet mundësia që ta pranojë fajësinë në shqyrtimin 

fillestar. 

Në rastet kur i pandehuri e pranon fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës sipas nenit 246 ose 

247 të KPP-së, gjyqtari i vetëm ose kryetari i trupit gjykues duhet të shikojë se a janë 

përmbushur kushtet që përcaktohen me nenin 248 par.1 të KPP-së, pra nëse : 

a. i pandehuri  kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë; 

b. pranimi bëhet vullnetarisht nga i pandehuri pas këshillimeve të mjaftueshme me mbrojtësin, 

nëse i pandehuri ka mbrojtës; 

c. pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit për plotësimin e aktakuzës të pranuar nga i pandehuri dhe 

çdo provë tjetër, siç është dëshmia e dëshmitarëve e paraqitur nga prokurori i shtetit ose i 

pandehuri, dhe 

d. aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

                                                           
257 E drejta e procedurës penale- Prof.Dr.Ejup Sahiti dhe Prof.Dr.Rexhep Murati, Faqe.341 
258 Neni 247 paragrafi 4i KPP 
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Në këtë rast, gjyqtari është mbrojtësi i të drejtave të pandehurit, pra siguron se janë përmbushur  

të gjitha kushtet e përcaktuara më lartë. 

Vlen të theksohet, se autorët e librit “E drejta e procedurës penale” në librin tyre kanë 

zëvendësuar formulimin  e paragrafi 1.4 të nenit 248 të KPP-së,  që në këtë punim paraqitet nën 

d) ku thuhet se: aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, duke 

formuluar dispozitën nga paragrafi 1.4 të nenit 248 me atë se: d) nuk ekzistojnë asnjë nga 

rrethanat për hedhjen e aktakuzës të parapara nga neni 253 par.1 KPP-së, me arsyetimin se 

dispozita e  paragrafit 1.4 të nenit 248 të KPP -së është tejet e përgjithësuar e për me tepër edhe 

e paqartë dhe si e tillë mundë të shkaktojë dilema gjatë zbatimit të praktikës gjyqësore, duke 

theksuar se propozimin për formulim ligjor në fjalë, me formulimin nën d), me të drejtë e ka 

paraqitur dhe argumentuar gjyqtari i Gjykatës Themelore në Prizren Xhevdet Elshani, në 

Tubimin e gjyqtarëve dhe prokuror të shtetit, avokat dhe të tjerë, të mbajtur kohë më parë në 

kuadër për shqyrtimeve për zbatim sa me të lehtë dhe pa pengesë të dispozitave të KPP-së në 

praktikë259.  

Në rastet kur i pandehuri e ka pranuar fajësinë, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit 

gjykues në vlerësimin e pranimit të fajësisë së të pandehurit mund të kërkojë mendimin e 

prokurorit të shtetit, mbrojtësit dhe të dëmtuarit. 

Në qoftë se gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues nuk bindet se janë vërtetuar 

faktet nga neni 248 paragrafi 1 të KPP-së, ai merr aktvendim me të cilin refuzon pranimin e 

fajësisë dhe procedon shqyrtimin fillestar sikur pranimi i fajësisë të mos ishte bërë. 

Pavarësisht që i pandehuri nuk e pranon fajësinë në shqyrtimin fillestar, ai mund të ndryshojë 

deklaratën e tij dhe të pranojë fajësinë në çdo kohë dhe në këtë rast për cilin do të pandehur që 

dëshiron të pranojë fajësinë nga neni 248 i KPP-së, gjyqtari i vetëm ose kryetari i trupit gjykues 

zbaton përshtatshmërish procedurën e pranimit të fajësisë nga neni 248 të KPP-së. 

 

5. Shqiptimi i dënimit gjatë shqyrtimit fillestar pas pranimit të fajësisë nga i pandehuri 

Kur i pandehuri pranon fajësinë gjatë shqyrtimit fillestarë  dhe kur gjyqtari i vetëm ose kryetari 

i trupit gjykues bindet se janë vërtetuar faktet nga neni 248 paragrafi 1 i KPP-së, ai merr 

aktvendim me të cilin pranon pranimin e fajësisë nga i pandehuri dhe vazhdon me shqiptimin e 

dënimit, caktimin e seancës për vërtetimin e ndonjë fakti relevant për dënimin ose pezullon 

dënimin deri në përfundimin e bashkëpunimit të të pandehurit me prokurorin e shtetit. Kjo 

mundësi parashihet ne nenin 248 paragrafi 4 të KPP-së, me çka e bën procedurën me efikase 

dhe me praktike. 

Me hyrjen në fuqi të Kodit të Procedurës Penale me 01.01.2013, zbatimi i nenit 248 par.4 të 

KPP-së ka krijuar huti duke e kuptuar në mënyra të ndryshme dhe  interpretuar në mënyra të 

ndryshme sidomos rreth asaj se nëse i pandehuri e ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar,  
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për të shqiptuar dënimin a duhet të shkohet në fjalën përfundimtare dhe për rastet kur vendos 

turpi gjykues prej 3 gjyqtarëve a duhet të  formohet turpi gjykues. 

Për këtë çështje Gjykata Supreme e Kosovës, ka dhënë mendim juridik GjA.nr.207/2013, të 

datës 19.03.2013 me këtë përmbajtje: Nëse i pandehuri ka pranuar fajësinë në shqyrtimin 

fillestar para gjyqtarit të vetëm ose kryetarit të trupit gjykues dhe gjyqtari i vetëm përkatësisht 

kryetari i trupit gjykues, vlerëson se pranimi është bërë në pajtim me ligjin d.m.th janë 

përmbushur të gjitha parakushtet ligjore për pranimin e fajësisë që kërkohet me ligj, në një 

situatë të tillë, gjyqtari i vetëm, përkatësisht kryetari i trupit gjykues mund ta vazhdojë procesin 

me shqiptimin e dënimit, pa shkuar fare në shqyrtim si dhe pa plotësuar fare trupin gjykues edhe 

kur ligji për vepra të tilla parashikon që trupi gjykues ta përbëjnë tre (3) gjyqtarë profesionistë 
260. 

 

6. Kundërshtimi i provave të aktakuzës 

I pandehuri para shqyrtimit të dytë mund të paraqes kundërshtim ndaj provave të caktuara në 

aktakuzë. Në rastet kur i pandehuri ka avokat mbrojtës, poashtu edhe ai e ka mundësinë që t’i 

sfidojë provat. Avokati mbrojtës është mbrojtës jetik i të drejtave të të pandehurit.  

Sipas nenit 249 të KPP-së i pandehuri mund të paraqes kundërshtime për këto arsye:  

a. provat nuk janë marrë në mënyrë të ligjshme nga policia, prokurori i shtetit ose organi tjetër 

qeveritar;   

b. provat janë në kundërshtim me rregullat nga Kapitulli XVI i këtij Kodi; ose  

c. ka bazë të artikulueshme që gjykata të çmojë provën si thelbësisht të pambështetshme. 

Për kundërshtimin e paraqitur, prokurorit të shtetit i jepet mundësia që t’i përgjigjet 

kundërshtimit gojarisht ose me shkrim, poashtu këtë përgjigje në kundërshtimin mund ta bëjë 

edhe gjatë shqyrtimit të dytë gojarisht ose me shkrim. Gjithashtu, ekziston mundësia që gjyqtari 

i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues i jep prokurorit të shtetit kohë prej një (1) javë për 

të paraqitur përgjigje me shkrim ndaj kundërshtimit (neni 251 par.3 i KPP-së). 

Për të gjitha provat për të cilat është paraqitur kundërshtimi, gjyqtari i vetëm gjykues ose 

kryetari i trupit gjykues merr aktvendim me shkrim të arsyetuar për lejimin ose përjashtimin e 

provës. Në rastet kur gjykata merr aktvendim me të cilin e shpallë prova të papranueshme 

atëherë ato prova i ndan nga shkresat e lëndës dhe i mban të ndara nga shkresat dhe provat tjera. 

Vlen të theksohet se provat që shpallën të papranueshme nuk mund të shqyrtohen apo 

shfrytëzohen në procedurë penale, përveç në rastin e ankesës kundër aktvendimit me të cilin 

është shpall e papranueshme prova.  

Për hir të efikasitetit të procedurës penale të gjitha provat kundër të cilave nuk është paraqitur 

kundërshtim sipas Kodit të Procedurës Penale janë të pranueshme në shqyrtimin gjyqësor.  

Përjashtimisht,  nga kjo rregull përbëjnë rastet kur gjykata sipas detyrës zyrtare përcakton se 
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pranueshmëria e provës së caktuar do të cenonte të drejtat e të pandehurit të garantuara me 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës261.  

Kundër aktvendimit me të cilën është vendosur lidhur me pranueshmërinë e provave, secila palë 

mundë të paraqes ankesë në afat prej 5 dite nga pranimi i aktvendimit, në Gjykatën e Apelit të 

Kosovës, nëpërmjet Gjykatës që ka marr vendimin. 

 

7. Kërkesa për hudhjen e aktakuzës nga i pandehuri 

Në nenin 250 të KPP-së, është paraparë mundësia që i pandehuri mund të paraqes kërkesë për 

hudhjen e aktakuzës për 4  arsye bazë dhe për atë se: 

a. vepra për të cilën akuzohet nuk përbën vepër penale, 

b. ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale, 

c. ka kaluar afati i parashkrimit të veprës penale, vepra penale është e përfshirë në falje ose 

ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë ndjekjen, ose 

d. nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur një dyshim të bazuar mirë se i pandehuri ka 

kryer veprën penale për të cilën akuzohet në aktakuzë.  

Po ashtu sikurse te kundërshtimi i provave, edhe te kërkesa për hudhjen e aktakuzës prokurorit 

të shtetit i jepet mundësia që t’i përgjigjet ndaj kërkesës gojarisht ose me shkrim, poashtu këtë 

përgjigje ndaj kërkesës mund ta bëjë edhe gjatë shqyrtimit të dytë gojarisht ose me shkrim. 

Gjithashtu ekziston mundësia që gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues i jep 

prokurorit të shtetit kohë prej një (1) javë për të paraqitur përgjigje me shkrim ndaj kërkesës, 

(neni251 par.3 i KPP-së). Përveç kësaj në këtë rast prokurori shtetit në vend të përgjigjes ndaj 

kërkesës për hudhjen e aktakuzës mund të paraqesë edhe aktakuzë të ndryshuar. 

Për kërkesën për hudhjen e aktakuzës të paraqitur nga ana e pandehurit, gjyqtari i vetëm gjykues 

ose kryetari i trupit gjykues merr aktvendim me shkrim të arsyetuar me të cilin refuzon kërkesën 

ose hudh aktakuzën. 

 

8. Paraqitja e aktakuzës së ndryshuar nga prokurori i shtetit 

Nëse i pandehuri paraqet kërkesë për hudhjen e aktakuzës para shqyrtimit të dytë, prokurori i 

shtetit në vend të përgjegjës në kërkesë mund të paraqesë aktakuzë të ndryshuar. Aktakuzën e 

ndryshuar  në pajtim me nenin 241 të KPP e paraqet brenda 1 jave nga shqyrtimi i dytë. 

Në rastet kur aktakuza e ndryshuar paraqitet kundër një të pandehuri apo disa të pandehurve, 

gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues cakton shqyrtim fillestar nga neni 245 të 

KPP-së sikurse aktakuza të ishte e re.  
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Po ashtu i pandehuri mund të paraqesë kundërshtime të reja  rreth provave nga neni 249 të KPP-

së ose kërkesa për hudhjen e aktakuzës nga neni 250 i këtij kodi, por vetëm për ato pjesë të 

aktakuzës të cilat janë ndryshuar. Në rastet kur i pandehuri nuk i paraqet sërish kundërshtimet, 

apo i paraqet kërkesat e mëparshme, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

vendosë që ato kundërshtime apo kërkesa nuk janë relevante për aktakuzën e ndryshuar dhe nuk 

i shqyrtojnë më tej.  

Po ashtu prokurori i shtetit mund të ndryshojë aktakuzën një herë, përveç në rastet kur siguron 

të dhëna të reja që bëjnë të nevojshme ndryshimin e aktakuzës. 

 

9. Hudhja e aktakuzës 

Gjyqtari i vetëm ose kryetari i trupit gjykues  për çdo kërkesë për hudhjen e aktakuzës të 

paraqitur nga i pandehuri sipas nenit 250 të KPP-së  merr aktvendim për hudhjen e aktakuzës 

dhe pushimin e procedurës penale kur çmon se:  

a. vepra me të cilën akuzohet nuk përbën vepër penale,  

b. ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale,  

c. ka kaluar afati i parashkrimit të veprës penale, vepra është përfshirë me amnisti apo falje,   

ose ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë ndjekjen, ose 

d. nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur një dyshim të bazuar mirë se i pandehuri   ka 

kryer veprën penale për të cilën akuzohet në aktakuzë.  

 

Me rastin e marrjes së aktvendimit për hudhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës, gjyqtari 

i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues nuk detyrohet me cilësimin juridik të veprës penale 

siç është parashtruar nga prokurori i shtetit në aktakuzë. 

Kundër aktvendimit me të  cilën  është vendosur për kërkesën për hudhjen e aktakuzës secila 

palë mundë të paraqes ankesë në afat prej 5 dite nga pranimi i aktvendimit, në Gjykatën e Apelit 

të Kosovës, nëpërmjet Gjykatës që ka marr vendimin. 

Duhet theksuar se përveç gjyqtari i vetëm dhe kryetari i trupit gjykues, po ashtu edhe prokurori 

i shtetit mund të hudhë aktakuzën kur në përgjigjen ndaj kërkesës për hudhjen e aktakuzës të 

paraqitur nga i pandehuri nga neni 250 të KPP-së gjen se  kërkesa për hudhjen e aktakuzës  është 

e bazuar andaj merr aktvendim për hudhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës.  

 

10. Përfundim 

-Zbatimi i Shqyrtimit Fillestar, nga ana gjyqtarëve që ngarkohen me këtë përgjegjësi si dhe 

zbatimi i dispozitave të Kodit të Procedurës Penale me përpikëri, është lehtësim edhe për palët  

në procedurën penale dhe gjykatën  që  në fund sjell vendimin, të mbështetur në faktet dhe 

provat e elaboruara. 

-Një vendim meritor, gjithnjë mbështetur në prova dhe dëshmi,mbron të gjitha palët po, edhe 

rritë autoritetin  e Gjyqësorit si dhe afirmon drejtësinë në vend. 
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-Është shumë e rëndësishme që, Shqyrtimi fillestar të caktohet dhe të mbahet  në afatin e 

paraparë ligjorë, dhe ta ketë përfundimin meritor, mbështetur në Kodit e Procedurës Penale. 

-Rrethanat lehtësuese me këtë rast si, marrëveshja mbi pranimin e fajësisë, pranimi i fajësisë 

nga i pandehuri, në këtë fazë e bën procedurën penale shumë të efektshme dhe praktike pra vetë 

kontributi i palëve në procedurë ka rëndësinë e vet për një përfundim të drejtë dhe të pranuar 

nga të gjitha palët, prandaj efikasiteti i procedurës penale mbase ka nevojë që edhe më tej të 

përsoset, të harmonizohet me aktet më të avancuara ndërkombëtare dhe, gjithnjë duke  pasur 

parasysh edhe respektimin e të drejtës humane.  
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