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BULETINI I IGJK-së 

Prill  2006 
 

Ky Buletin është publikuar për informim sa më të plotë të gjyqësisë së Kosovës rreth 
veprimtarisë së Institutit Gjyqësor të Kosovës (IGJK). Ky publikim iu është shpërndarë 
gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjithë Kosovën. Buletini mujor i IGJK-së tani përmban artikuj 
në lidhje me çështjet me interes për gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë në Kosovë.   
 

 

Xhevdet Elshani 

Gjykatës në Gjykatën e Qarkut-Prizren 
PROVAT E PAPRANUESHME NË PROCEDURËN PENALE 

 

H y r j e  

 

 

Dispozitat që i përmban KPP kanë dhënë siguri 

juridike të pandehurit nga shkeljet e Ligjit, 

lëshimeve procedurale, keqpërdorimit të të 

drejtave dhe shkelje ose shkurtimit të të 

drejtave ligjore nga personat e autorizuar zyrtar 

që e zbatojnë Kodin  me rastin e ndërmarrjeve 

të veprimeve në procedurë penale.  

 

 Me këto dispozita e drejta e mbrojtjes 

së të pandehurit është e siguruar dhe nuk lejon 

përdorimin e provave të nxjerra në procedurë 

penale  të cilat janë marrë me shkeljen e 

dispozitave formale apo materiale. Dispozitat 

mbi provat e papranueshme në procedurë 

penale duhet të kuptohet në mënyrë restriktive 

dhe nuk guxon të lejohet analogji. Prova të tilla 

mund të jenë në shkresat e lëndës deri në 

ngritjen e aktakuzës që mund të shërbejnë 

vetëm për orientimin e hetimeve. Në Ligjin e 

vjetër ka ekzistuar mundësia e leximit të këtyre 

provave në shqyrtimin kryesor  me kërkesën e 

të akuzuarit ose Gjykata sipas detyrës zyrtare 

në rastet kur ka qenë në pyetje dënime të rënda 

në kohëzgjatje 20 vite e më tepër. Ndërkaq tani 

Kodi i Procedurës Penale definitivisht i trajton 

si prova të papranueshme dhe nuk guxon që në 

asnjë mënyrë të lexohen në procedurë të njëjtat 

e as që të referohet në to.  

 

 Pala tani mund ta ngrit çështjen e 

pranueshmërisë së provave pas dorëzimit të 

sajë në gjykatë dhe në rast të veçantë në seancë 

për konfirmim të aktakuzës, më vonë vetëm 

kur arsyeton se për këtë rrethanë nuk ka pasur 

njohuri, ndërkaq gjykata sipas detyrës zyrtare 

në çdo kohë kur prova e tillë është paraqitur 

para gjykatës ose lind dyshimi mbi 

ligjshmërinë e provës (nenet l54 p. 2 , 306 par. 

3, 3l6 par. 3 gjykatësi për konfirmim, 3l9 par. 

3 Kryetari trupit gjykues dhe 368 par. 2 Trupi 

gjykues të KPP).  

 

 Provat në përgjithësi janë instrumente 

që vërtetojnë faktet vendimtare – relevante për 

veprimet kryese ose jokryese të personave të 

caktuar, përkitazi me veprën penale që është 

kryer, përgjegjësin penale, rrethanat (fajin, 

dashjen, pakujdesin e tjera). Ndërkaq provat e 

papranueshme janë të njëjta instrumente të 

cilat pretendojnë për të vërtetën materiale, por 

me rastin e marrjes së tyre janë shkelë ose 

anashkaluar të drejtat e lirit elementare nga 
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Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut e të 

cilat janë të inkorporuara edhe në KPP, pra nuk 

është përfillë procedura e paraparë ligjore, nuk 

është marrë parasysh cilësia e personit që 

merret në pyetje, raporti me të pandehurin, nuk 

është respektuar dinjiteti i personit, është 

ndikuar fizikisht apo psiçikisht në te, është 

keqtrajtuar, kanosë apo përdorë mjete 

hipnotizuese, është mashtruar për përfitim që 

nuk i takon sipas Ligjit, veprimi është 

ndërmarrë nga organi jokompetent e tjerë, me 

ç’rast nuk ka ardhur në shprehje siguria 

juridike e personit ndaj të cilit është ndërmarrë 

veprimi i caktuar.  

 Provat e marra në shkelje të dispozitave 

të procedurës penale bënë që të jenë dhe të 

konsiderohen të papranueshme, ku edhe Kodi 

shprehimisht i shpallë si të tilla kanë si pasojë 

se në to nuk mund të mbështetet vendimi i 

gjykatës (neni l53 i KPP), dhe kur konstatohen 

si të tilla ndahen nga shkresat e lëndës, 

aktgjykimi nuk mund të bazohet në to, 

parashihet si shkelje e dispozitave të 

procedurës penale nga neni 403 par. l p. 8 të 

KPP dhe është njëra ndër bazat e ankesës që 

nga gjykata e shkallës së dytë shqyrtohet sipas 

detyrës zyrtare pavarësisht se palët e kanë 

theksuar apo jo në ankesë (neni 4l5 par.l  p.l të 

KPP). 

 

Rasti nga praktika  - komenti

 

Gjatë një hetimi penal në Gjykatën e Qarkut 

është ushtruar kërkesë nga mbrojtësi i të 

pandehurit për shpalljen e procesverbalit të 

dëgjimit të dëshmitarit nga prokurori publik si 

provë të papranueshme me motivacion se në 

dëgjim nuk kishte marrë pjesë mbrojtësi i të 

pandehurit dhe se veprimi hetimor ishte 

ndërmarrë para se të merrej aktvendimi për 

fillimin e hetimeve. 

 

 Gjykatësi i procedurës paraprake gjeti 

se aktvendimi për fillimin e hetimeve mbante 

datën l6. l0. 2004, ndërkaq procesverbali i 

dëgjimit të dëshmitarit mbante datën l3. l0. 

2004 ndërkaq mbrojtësi ose i pandehuri nuk 

ishin njoftuar për marrjen në pyetje të 

dëshmitarit. 

 

 Gjykatësi i procedurës paraprake 

aprovoi kërkesën e mbrojtësit dhe 

Procesverbalin e dëgjimit të dëshmitarit 

konstatoi se nuk përbënë provë të pranueshme 

në procedurën penale nga arsyet si vijon:  

 

 Duke pasur parasysh dispozitat e nenit 

22l të KPP hetimi penal fillohet me 

aktvendimin e prokurorit publik i cili 

përcakton personin kundër të cilit kryhet 

hetimi, përshkrimin e veprës penale e cila 

tregon elementet e veprës, emërtimin ligjor, 

rrethanat dhe faktet që justifikojnë dyshimin e 

arsyeshëm për veprën penale prova me 

informacionin e mbledhur deri në atë moment. 

Ndërkaq nga neni 222 par. l theksohet se 

hetimi kryhet vetëm lidhur me veprën penale 

dhe me të pandehurin e përcaktuar në 

aktvendim, nëse gjatë hetimeve vihet re vepër 

e re penale fillohet hetimi i ri ose zgjerohet 

hetimi ekzistues. 

 

 Po kështu nga dispozitat e nenit 209 ku 

përshkruhen detyrat dhe autorizimet e 

prokurorit publik në paragrafin l, të tij 

theksohet se nëse prokurori publik nga 

kallëzimi penal nuk mund të përcaktohet se 

pretendimet e përfshira nuk janë të mundshme 

ose të dhënat nga kallëzimi penal nuk 

sigurojnë bazë të mjaftueshme për fillimin e 
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hetimit..., mbledhë vet ose kërkon nga policia 

gjyqësore informata shtesë.  

 

 Në paragrafin 2, të nenit 209  

theksohet: prokurori publik mund të mbledhë 

vet të dhëna të tilla ose nëpërmjet organeve 

tjera publike, duke përfshirë BISEDËN ME 

DËSHMITARË, TË DËMTUAR DHE 

PËRFAQËSUES TË TYRE LIGJOR. Prandaj 

kjo Gjykatë konsideron se deri sa të merret 

vendimi për fillimin e hetimeve nga prokurori 

publik në çështjen e caktuar penale të gjitha 

veprimet e organeve të tjera poashtu edhe të 

prokurorit publik do të konsiderohen mbledhje 

të informatave dhe të dhënave dhe nuk 

përbëjnë prova të vlefshme – pranueshme në 

procedurën hetimore pavarësisht se a janë 

respektuar dispozitat ligjore mbi marrjen në 

pyetje të dëshmitarit. Kjo gjithashtu se 

veprimet e prokurorit publik do të 

konsiderohen vetëm marrje e informatave, 

verifikohet edhe nga paragrafi 5 i nenit 209 ku 

thuhet se prokurori publik e hedhë kallëzimin 

penal edhe pasi të jenë ndërmarrë veprimet nga 

paragrafi 2 i nenit 209 të KPP. Përveç kësaj në 

rastin konkret ishte vërejtja e mbrojtësit se nuk 

ishte lajmëruar ai ose klienti i tij për ditën dhe 

kohën e dëgjimit të dëshmitarit në fjalë.  

 

Deklaratat e të pandehurit

 

 Me rastin e marrjes në pyetje të 

pandehurit ndalohet që të ndikohet në lirinë e 

tij për të formuluar dhe shprehë mendimin e tij 

me keqtrajtim, lodhje, ndërhyrje fizike, 

përdorim të drogës, torturës, shtrëngimit ose të 

hipnotizimit. Pastaj ndalohet që të kanoset me 

masa të ndaluara ligjore, t’ i premtohet ndonjë 

përfitim i paparaparë ligjor, t’ i dobësohet 

kujtesa ose aftësia për tu kuptuar (neni l55 i 

KPP). 

 

 Për të qenë procesverbali i marrjes në 

pyetje të të pandehurit i dhënë policisë ose 

prokurorit publik provë e pranueshme me atë 

rast duhet të jetë në pajtim me nenin 229 deri 

236 të KPP, që nënkupton që i pandehuri të 

thirret rregullisht që të paraqitet (neni 269 p.2-

5), ndërkaq sipas nenit 23l të informohet për 

veprën për të cilën akuzohet, të drejtën për të 

heshtë, për të mos u përgjigj në pyetje të 

caktuara përveç dhënies së informatave, në rast 

se nuk e din gjuhën e procedurës të sigurohet 

përkthyesi, të drejtën për mbrojtës dhe 

konsultimit me te para dhe gjatë marrjes në 

pyetje, se deklarimi i tij mund të përdoret në 

gjykatë si provë, mund të kërkojë marrjen e  

 

provave në mbrojtje të tij, ndërkaq kur i 

pandehuri është i ndaluar edhe për të drejtën e 

caktimit të mbrojtësit me shpenzime buxhetore 

kur nuk është në gjendje t’ i paguajë 

shpenzimet.  

 

 Nga neni 233 par.3 marrja në pyetje 

duhet t’ i ofrojë mundësi për t’ i kundërshtuar 

arsxyet e dyshimit kundër tij dhe t’ i 

parashtrojë faktet që shkojnë në favor të tij.  

 

 Në procedurë duhet të kihet respekt 

ndaj dinjitetit të të pandehurit dhe se pyetjet 

duhet të parashtrohen në mënyrë të qartë, të 

kuptueshme të përpiktë dhe ate pavarësisht nga 

pëlqimi i të pandehurit (neni 234).  

 

 Prandaj shkeljet nga neni 235 i 

referohen nenit l55 p.l, 23l p.2 e 3 dhe 234 p.2. 

pra ndaj deklarimet e të pandehurit me 

mospërfilljen strikte të rregullave sipas këtyre 

dispozitave janë prova të papranueshme në 

procedurën penale. 

 

 Ndërkaq neni l56 thekson se vetëm 

deklarimi i të pandehurit i cili është marrë në 
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pajtim me të gjitha dispozitat e neneve 229 deri 

236 është i pranueshëm për gjykatën dhe mund 

të përdoret në procedurë gjyqësore.  

 

 Ndërkaq sa u përket deklarimit të 

dëshmitarëve në polici ose para prokurorit 

provë e pranueshme mund të jetë vetëm ajo 

deklaratë e cila është dhënë ku është 

mundësuar të pandehurit ose mbrojtësit përmes 

marrjes në pyetje të dëshmitarit gjatë ndonjë 

faze të procedurës.  

 

 

Urdhrat për marrjen e provave, kontrolli i banesave, konfiskimi i sendeve 

 

Poashtu shtrohet çështja e nenit 237 p.2 të KPP 

kur autopsinë, kontrollin fizik, kontrollin 

psikiatrik, kontrollin molekular dhe analizat e 

ADN i ka urdhëruar prokurori pa pajtimin e të 

dëmtuarit ose dëshmitarit. Mendojë se në rastin 

konkret edhe pse provat janë marrë me rregulla 

normale, parashtrohet si kontestuese 

autorizuesi që ka urdhëruar, prandaj mund të 

kontestohet pranueshmëria e këtyre provave. 

 

 Gjithashtu edhe në mbështetje të nenit 

246 të KPP do të shpallen dhe konsiderohen 

prova të papranueshme të gjitha provat e 

mbledhura nëpërmjet kontrollit të banesës të 

lokaleve tjera nëse: 

 

l. kontrolli është kryer pa urdhër të gjykatësit 

të procedurës paraprake,  

2. urdhri është në kundërshtim me dispozitat e 

Kodit të Procedurës Penale, 

3. përmbajtja e urdhrit të gjykatësit të 

procedurës paraprake është në kundërshtim me 

kushtet e parapara në këtë Kod, 

4. kontrolli është zbatuar në kundërshtim me 

urdhrin e gjykatësit,  

5. personat prania e të cilëve është e 

detyrueshme nuk kanë qenë gjatë kontrollit 

(neni 243 par.l dhe 2) ose 

6. kontrolli është zbatuar në kundërshtim me 

nenin 245 par. l,3,4 dhe 5. 

 

 Poashtu nga neni 248 në rast se janë 

konfiskuar sendet nga paragrafi l. p. l,2,3 nuk 

mund të trajtohen prova të pranueshme, sikurse 

që janë komunikimet me shkrim në mes të 

pandehurit dhe personave nga neni l59 dhe l60 

të KPP – dëshmitarëve të privilegjuar kur ata 

nuk kanë pranuar të dëshmojnë ose janë 

tërhequr nga dëshmia. 

 

 Nga neni 254 gjithashtu përbënë provë 

të papranueshme procesverbali i këqyrjes dhe i 

rikonstruksionit të vendit të ngjarjes i kryer 

nga prokurori dhe policia pa e njoftuar të 

pandehurin ose mbrojtësin e tij. 

 

Rasti i II-të – komenti

 

Çështja e procesverbalit mbi shikimin e 

vendit të ngjarjes pa e njoftuar    mbrojtësin 

ose të pandehurin nga prokurori publik ose 

policia 

 

Kjo çështje ishte ndër temat ma të 

diskutueshme prokurori – gjykatë që prej 

kohës kur ishte në dispozicion projekt Kodi i 

Procedurës Penale e deri në ditën e sotme. 

 

Neni 254 i KPP duhet të kuptohet në lidhje me 

konceptin e Kodit në përgjithësi se hetimet i 

kryen Prokurori publik ndërkaq edhe këqyrja e 

vendit të ngjarjes është një veprim hetimor por 
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edhe në përgjithësi është në interes të 

prokurorit publik që të ketë njohuri lidhur me 

vendin e ngjarjes, ku do të jenë gjurmët e 

veprës.  

 

Kusht për pranueshmërinë e këtij procesverbali 

nga gjykata sipas dispozitave të nenit të 

përmendur duhet të jetë njoftimi nga prokurori 

publik i të pandehurit ose mbrojtësit të tij se po 

ndërmerret ky veprim. Mirëpo vështirësitë 

kanë dalur në rastet kur nuk njihet kryesi i 

veprës penale? 

 

Në të njëjtën dispozitë është lënë mundësia e 

përsëritjes së këqyrjes së vendit të ngjarjes nga 

prokurori publik në kushtet e njoftimit të 

pandehurit ose mbrojtësit të tij për marrjen e 

këtij veprimi.  Përsëri vështirësitë dalin se me 

kalimin e kohës humbin gjurmët e veprës 

penale?  

 

Në anën tjetër sipas nenit 366 par. 3 palët dhe i 

dëmtuari gjithmonë njoftohen kur dhe në cilin 

vend do të zbatohet këqyrja ose rikonstruimi i 

vendit të ngjarjes duke i njoftuar se mund të 

jenë të pranishëm. Prej kësaj mund të 

konkludohet se edhe procesverbali i këqyrjes 

së vendit të ngjarjes nga gjykata do të jetë në 

një masë diskutabil për validitet në rast se 

kryhet pa njoftimin e të akuzuarit dhe 

mbrojtësit të tij me rastin e ndërmarrjes së 

veprimeve të tilla edhe nga Gjykata. 

 

Është fakt se bëhen shikimet e vendit të 

ngjarjes edhe për veprat penale që i kanë kryer 

personat e arrestuar dhe atë menjëherë pas 

kryerjes së veprës penale por nuk ndërmerret 

veprimi i njoftimit të pandehurit edhe kur ka 

mbrojtës nuk informohet edhe mbrojtësi. Raste 

të tilla në praktikën gjyqësore ka të shumta ku 

si pasojë procesverbale të tilla shpallen prova 

të papranueshme dhe në ndonjë rast evitohen 

me rikonstruim të vendit të ngjarjes përmes 

dëshmitarëve apo provave të tjera të cilat janë 

në dispozicion për gjykatën.  

 

Masat e hetimeve të fshehta 

 

Në nenin 258 p. 2 të gjitha masat e hetimeve të 

fshehta nga pika l deri në l0 nëse janë 

urdhëruar nga prokurori e nuk është 

konfirmuar nga gjykatësi i procedurës 

paraprake brenda 24 orëve nga lëshimi i 

urdhrit përbëjnë prova të papranueshme në 

procedurë penale. Poashtu në nenin 264 par. l 

theksohet se provat e mbledhura me masat e 

fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit janë të 

papranueshme nëse urdhri për masën dhe 

zbatimin e sajë është i paligjshëm. Kurse në të 

njëjtin nen al. 3 theksohet se para se aktakuza 

të merr formë të prerë gjykatësi për konfirmim 

të aktakuzës (309-3l8) sipas detyrës zyrtare 

rishikon pranueshmërinë e materialit të 

mbledhur, për çka lëshon aktvendim me 

shkrim lidhur me ligjshmërinë e urdhrit. 

Mendojë se pa këtë aktvendim të veçantë 

provat e mbledhura sipas kapitullit masa të 

fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit nuk 

do të jenë të pranueshme e të cilat kanë të 

bëjnë po në këtë rast edhe me mangësitë e 

aktakuzës për të hyj në fuqi juridike. Në këtë 

kontekst duhet të përmendet edhe neni 260 i 

KPP i cili thekson se zbatimi i urdhrit për 

hetime të fshehta, simulimit të blerjes së një 

sendi, simulimi i një vepre të korrupsionit dhe 

hetimet e fshehta, në rastin kur personi që ka 

zbatuar urdhrin e nxitë personin tjetër të kryejë 

vepër penale – gjithashtu nuk do të jetë provë e 

pranueshme në procedurën penale.    

 

 Poashtu nga neni 205 p.5 marrja e 

mostrave urinës apo frymëmarrjes me rastin e 
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përcaktimit të prezencës së alkoolit  me 

detyrim pa urdhër të gjykatës gjithashtu 

përbënë provë të papranueshme. Por policia në 

bazë të nenit 205 p.5 mund të kërkojë nga i 

dyshuari t’ i shtrohet alkotestit përmes 

mostrave të urinës ose frymëmarrjes. Refuzimi 

i të pandehurit përbënë provë të pranueshme 

për gjykatën.  

 

Deklaratat e dëshmitarëve 

 

Gjithashtu dëshmitarët e privilegjuar nga neni 

l59 në rast se janë marrë në pyetje pa u liruar 

për dëshmi nga organi kompetent, pa kërkuar i 

pandehuri nga mbrojtësi për atë që ia ka besuar 

ose kur i bashkëpandehuri dëshmon deri sa 

zbatohet procedurë e përbashkët (neni l59) 

përbënë provë të papranueshme . Kjo çështje 

sqarohet me nenin l6l se dëshmitë e 

dëshmitarëve janë të papranueshme në rastin 

kur nuk mund të pyetet si dëshmitarë (neni l59 

i KPP), personi nuk detyrim dëshmimi e nuk 

është vënë në dijeni për këtë ose shprehimisht 

nuk ka hequr dorë nga kjo e drejtë apo kur 

udhëzimi dhe heqja dorë nuk është shënuar në 

procesverbal (neni l60), personi është fëmijë i 

cili nuk e kupton të drejtën e tij për të refuzuar 

dëshminë ose dëshmia e dëshmitarit është 

marrë me forcë, me kanosje ose me ndonjë 

mjet tjetër të ngjashëm të ndaluar që i referohet 

nenit l55 të këtij Kodi.  

 

 Gjithashtu nga neni l62 kuptohet se 

dëshmitari nuk ka detyrim të përgjigjet në 

pyetje konkrete kur ka gjasa se e vë veten ose 

të afërmin e tij para turpit të rëndë, dëmit të 

konsiderueshëm material ose ndjekjes penale, e 

kur i referohemi nenin l64 p. 2 paralajmërimi i 

tillë, duhet të shënohet në procesverbal. Në rast 

se nuk është shënuar paralajmërimi atëherë 

këto referenca do të ishin të papranueshme në 

procedurë penale.  

 

 Nëse shikohet neni l78 p. l të gjitha 

dispozitat e nenit l59 dhe l60 por edhe kur ka 

konflikt interesash nga personat e tillë i 

referohet edhe eksperti që ka dhënë mendimin  

prandaj ekspertiza e dhënë nga personi i tillë 

do të jetë e papranueshme në procedurë penale.  

 

 Të gjitha këto raste konkrete që i kanë 

paraparë shprehimisht dispozitat e Kodit të 

Procedurës Penale mund të paraqiten nga pala 

prej momentit kur këto prova dorëzohen në 

gjykatë. Por gjykata mundet edhe zyrtarisht të 

merr aktvendim me të cilën prova të tilla do të 

shpallen të papranueshme në procedurë penale 

e veçanërisht edhe me rastin e konfirmimit të 

aktakuzës, me ç’rast parashihet ankesë e 

veçantë ndaj këtij aktvendimi para kolegjit 

penal të Gjykatës.  

 

 Meqenëse theksohet për dëshmi të 

dëshmitarëve të cilat nuk kanë mund të jenë 

objekt i marrjes në pyetje të drejtpërdrejt nga i 

pandehuri apo mbrojtësi, ato në shqyrtimin 

kryesor kur do të jetë prezent dëshmitari mund 

t’ i referohet dëshmisë së dëshmitarit i 

pandehuri dhe mbrojtësi prandaj konvalidohen 

në shqyrtimin kryesor.  

 

Rasti III-të – komenti 

 

 Në disa raste të pandehurit të cilët në 

procedurën hetimore para prokurorit kanë 

pranuar veprat penale për të cilat janë kryer 

veprimet hetimore, por gjatë shqyrtimit kryesor 

i mohojnë duke u thirrur në rrethana të 
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ndryshme sikurse edhe mbrojtësit e tyre në 

fjalën e fundit. 

 

 Këtu do të jepet një pjesë e arsyetimit 

të aktgjykimit  lidhur me kontestimin e 

vlefshmërisë së deklaratës së të pandehurit në 

hetime të cilën e ka kontestuar më vonë ai vet 

ose mbrojtësi  

 

 Kjo gjykatë me rastin e marrjes së 

aktgjykimit dënues  u mbështetë në provat që i 

pati në disponim në këtë shqyrtim kryesor. I 

pandehuri  ka mohuar në shqyrtimin kryesor të 

gjitha veprat penale përveç njërës prej tyre të 

cilën e kanë pranuar që të katër të akuzuarit. 

Mirëpo gjykata i dha besim të plotë deklarimit 

e të pandehurit në hetime e cila mbështetej 

edhe nga pohimet e të dëmtuarve dhe 

dëshmitarëve nga këto arsye:  

 

 I pandehuri  ishte marrë në pyetje në 

prokurori në prezencën e mbrojtësit të tij 

avokatit  dhe  me atë rast ishin përfillë 

garancionet juridike për të drejtat e të 

pandehurit në përputhje me dispozitat e Kodit 

të Procedurës Penale, (nenet 229-236) i ishte 

lënë në dispozicion afati prej 5 ditësh për 

paraqitjen te prokurori publik për ta përgatitur 

mbrojtjen e tij. Disa prej veprave të cilat edhe 

objektivisht nuk kanë mund të kryhen nuk i ka 

pranuar në hetime i pandehuri , sikurse që 

është fjala për veprat penale nën pikën l0 dhe 

l3 të aktakuzës vjedhjeve të rënda të kryera në 

dëm të dëmtarëve Refki Gashi e Isa Shala. 

Ndërkaq ato vepra që i ka pranuar i ka 

përshkruar në detale duke sqaruar  për 

veprimet e çdo njërit të bashkakuzuar. Poashtu  

i pandehuri në shqyrtimin kryesor nuk mundi 

ta arsyetojë dhe të bindë gjykatën për  

ndryshimin e mbrojtjes së tij. Madje në fillim 

të shqyrtimit kryesor është paraqitur si person i 

sëmurë psiçikisht për çka gjykata e ka drejtuar 

në Klinikën Neuropsikiatrike, nga e cila 

rrjedhë se i pandehuri  në kohën e kryerjes së 

veprave penale aftësia e tij për të kuptuar ose 

kontrolluar veprimet e tij nuk ka qenë 

esencialisht e zvogëluar . Vet pretendimi i tij  

në shqyrtimin kryesor duke insistuar se vuan 

nga sëmundje mentale për të cilat nuk kishte 

dokumentacion paraprak, krijon rrethanën 

evidente se i akuzuari në shqyrtimin kryesor 

ndërron mbrojtjen e tij duke e hamonizuar me 

të akuzuarit të tjerë me qellim që t’ i shmanget 

përgjegjësisë penale.  

 

 Marrjes në pyetje para prokurorit 

publik gjatë hetimeve e të pandehuri në rastin 

konkret  nuk mund t’ i atribuohet përdorimi i 

forcës, mashtrimit para se gjithash kur e njëjta 

është bërë në prezencën e mbrojtësit të 

akuzuarit, prandaj arsyetimi i tij se ka qenë nën 

presion të policisë nuk mund të pranohet dhe 

nuk është i vërtetë. Para se gjithash prokurori 

publik i ka dhënë afat 5 ditor të përgatitjes së 

mbrojtjes të pandehurit. 

 

 Këto ishin çështjet që së bashku mund 

të shqyrtohen përkitazi me  procedurën e 

vlerësimit dhe trajtimit të provave që në 

procedurë penale kanë pasur mangësi, disa sa i 

përket lëshimeve të organeve të ndjekjes, e 

disa të tjera për shkak të cilësive dhe 

marrëdhënieve personale me të pandehurin, 

ekspertin apo të pandehurin në procedurë 

penale me çka nuk është realizuar e drejta në 

mbrojtje e të pandehurit në përpikëri siç e 

parasheh Kodit i Procedurës Penale.  

 Ky vështrim nuk pretendon se ka arrit 

që t’i përfshijë të gjitha veprimet procedurale 

të cilat mund të jenë në praktikën e përditshme 

të gjykatave por mund të themi se shumica e 

tyre është përfshi dhe se paraqet bazë solide 

për zhvillimin e diskutimeve të mëtutjeshme 

me të cilat do të plotësohet pas vërejtjeve e 

sugjerimeve.    
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__________________________________________________________________________________  

 
Veprimtaritë trajnuese të IGJK-së  

prill 2006
 

Tryezë diskutimesh -  procedura e provave - 

prova e pranueshme dhe pa pranueshme sipas 

procedurës penale 

Me datën 04 prill 2006 IGJK organizoi një 

tryezë diskutimesh me titullin e lartshënuar. 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarët, 

prokurorët dhe policia gjyqësore. Kjo tryezë e 

cila u mbajt në lokalet e IGJK-së u përqendrua 

në procedurën e provave dhe rregullave për 

administrimin e provave të cilat parashikohen 

në pjesën e dytë të Kodit të Procedurës Penale 

 

Seminar për gjyqtarë porotë në rajonin e 

Mitrovicës 

Më datën 10 prill 2006 IGJK organizoi 

mbajtjen e seminarit të lartshënuar. IGJK në 

bazë të mandatit që ka përfshin edhe trajnimin 

e gjyqtarëve porotë dhe atë nëpër të gjitha 

rajonet e Kosovës. Në muajin prill është 

mbajtur trajnimi i gjyqtarëve porotë në rajonin 

e Mitrovicës. Trajnimi u përqendrua në 

aspektin praktik të zhvillimit të procedurave 

penale dhe civile përfshirë edhe disa aspekte të 

Kodit të etikës. 

 

 Tryezë diskutimesh për Kodin e Etikës 

Më datën 18 prill 2006 IGJK organizoi një 

tryezë të diskutimeve me temën e lartshënuar. 

Gjatë vitit 2006 IGJK ka vazhduar me 

organizimin e tryezave që kanë të bëjnë me 

Kodin e etikës në të gjitha rajonet e Kosovës. 

Kësaj radhe përfitues të këtij trajnimi  ishin 

gjyqtarët dhe prokurorët nga regjioni i 

Prizrenit. Ky trajnim kishte për qëllim që të jap 

një pasqyrim më të detajuar mbi përvojën dhe 

praktikën, ku pavarësia e gjyqtarëve mund të 

jetë brengosëse. Seminari u përqendrua në 

pozitën e gjyqtarit si një vendimmarrës 

personal apo si një vendimmarrës në kolegj. 

 

Seminar: Problemet praktike në marrëdhëniet 

pronësore-juridike sipas ligjit të zbatueshëm në 

Kosovë 

Më 20 prill 2006 IGJK organizoi këtë seminar 

duke u përqendruar në rregulloren e sapo-

nxjerrur për zgjidhjen kontesteve të 

ndërlidhura me pronën e paluajtshme private 

duke përfshirë pronën Bujqësore dhe pronën 

komerciale. Themelimi i Agjensionit Kosovar 

të Pronës ishte poashtu çështje e diskutimit në 

këtë seminar. Ky seminar poashtu shqyrtoi 

aspektet praktike të kësaj teme e posaçërisht 

çështjet që kanë të bëjnë me fitimin e pronësisë 

sipas ligjit të aplikueshëm në Kosovë siç është 

regjistrimi i patundshmërive dhe probleme 

tjera relevante që hasen në praktikë kur kemi të 

bëjmë me bashkëpronësinë. 

 
Seminar - Masat për sigurimin e pranisë së të 

pandehurit seanca  e paraburgimit 

Më datën 26 prill 2006 IGJK organizoi një 

seminar për gjyqtarët e lëmisë penale dhe 

prokurorët të cilët në ushtrimin e detyrave të 

tyre shqiptojnë masat për sigurimin e pranisë 

së të pandehurit sipas Kodit të Procedurës 

Penale. Ky Seminar u përqendrua në 

shtjellimin e një serë masash të cilat i parasheh 

Kodi i Procedurës Penale për sigurimin e 

pranisë së të pandehurit në procedurën penale. 

Gjatë këtij seminari gjithashtu u diskutua edhe 

për zbatimin e saktë të dispozitave përkatëse si 

një garanci për pengimin e kryerjes së veprës 

penale dhe zhvillimin e suksesshëm të 

procedurës.
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Ngjarjet e Ardhshme 
 

Simulim i gjykimit – lëmia e drejtësisë për të 

mitur 

Ky trajnim praktik do të organizohet për 

gjyqtarët dhe prokurorët që shqyrtojnë rastet e 

lëmisë së drejtësisë për të mitur nga rajoni i 

Prishtinës.  

Megjithëse kriminaliteti i të miturve është 

pjesë integrale e kriminalitetit në përgjithësi, 

ata karakterizohen me veçori të caktuara. Ky 

sesion i simulimit të gjykimit mëton të qartësoi 

shumë dilema nga kjo lëmi dhe të shërbejë si 

një udhëzues për mbrojtjen e të drejtave të 

miturve gjatë procedurave gjyqësore.  

Data e planifikuar 3 maj 2006. 

Vendi: Gjykata e Qarkut Prishtinë  

 

Trajnim i shkathtësive praktike: Simulimi i 

gjykimit 

Grupi përfitues: Gjyqtarët e lëmisë civile  

IGJK është duke planifikuar një simulim 

praktik të një gjykimi për gjyqtarët e lëmisë 

civile nga rajoni i Mitrovicës. Për qëllim të 

këtij simulimi do të përzgjidhet një rast 

problematik nga praktika gjyqësore. 

Pjesëmarrësit do të diskutojnë për problemet e 

ndërlidhura me procedurën civile në rastet e 

ngjashme. 

Data e planifikuar: 11 maj2006  

 
Trajnim për Gjyqtarët për kundërvajtje  

Gjatë vitit 2006 IGJK do të vazhdoi 

organizimin e sesioneve të posaçme trajnuese 

për gjyqtarët për kundërvajtje. Sesioni i dytë 

trajnues i këtij viti do të përqendrohet në 

procedurën kundërvajtëse me theks të veçantë 

në përgjegjësinë kundërvajtëse, 

bashkëpërgjegjësinë e personave fizik dhe 

juridik dhe mbledhja e dëshmive gjatë 

procedurës.  

Data e planifikuar: 16 maj 2006      

 

Seminar – Veprat penale kundër jetës dhe 

trupit  

Përfitues të këtij trajnimi do të jenë gjyqtarët 

dhe prokurorët. Ky trajnim synon të jap një 

pasqyrim të detajuar për veprat penale kundër 

jetës dhe trupit, elementet e tyre dhe mënyrën e 

të shprehurit të tyre në praktikë sipas Kodit 

Penal ku do të paraqiten edhe raste nga 

praktika.  

Data e planifikuar 18 maj 2006.  

 

Simulim i gjykimit – Aktakuza, konfirmimi i 

aktakuzës  

Përfitues të këtij simulimi do të jenë gjyqtarët 

dhe prokurorët.  

Në vazhdën e simulimeve të gjykimeve nga 

lëmia penale IGJK do të organizoi një simulim 

të seancës për konfirmimin e Aktakuzës në 

rajonin e Pejës.  

Për qëllim të këtij simulimi do të përzgjidhet 

një rast konkret nga praktika i cili në vetë do të 

ngërthejë shumë çështje të ndërlidhura me 

Aktakuzën dhe seancën për konfirmimin e saj.  

Data e planifikuar 24 maj2006  

Vendi: Gjykata e Qarkut Pejë.   
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