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BULETINI I IGJK-së 

maj  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.   
 

 

ARRESTIMI I PËRKOHSHËM DHE NDALIMI POLICOR

Përgatitur nga Tahir Rrecaj kryeprokuror komunal në Prishtinë. 

 

P A R A T H Ë N I E 

 

 

Masa e arrestimit të përkohshëm dhe e 

ndalimit policor është e një rëndësie të veçantë 

për procedurën penale. Kodi i Procedurës 

Penale ka paraparë një varg dispozitash ligjore 

të cilat duhet zbatuar me rastin e shqiptimit të 

masës së arrestimit ose të ndalimit policor. 

 

 Shtjellimi i kësaj teme ka për qëllim 

sqarimin dhe heqjen e disa dilemave të cilat 

janë të pranishme, si në teori ashtu edhe në 

praktikën gjyqësore, lidhur me masën e 

arrestimit të përkohshëm dhe ndalimit policor, 

e veçanërisht lidhur me çështjet që kanë të 

bëjnë me të drejtat e personit të arrestuar ose të 

ndaluar, me theks të veçantë në të drejtën e tij 

që në këtë fazë të procedurës të ketë mbrojtës. 

 

 Shtjellimi dhe sqarimi i kësaj çështjeje 

ka një rëndësi të veçantë edhe për faktin se në 

teori dhe në praktikë ka mendime të ndara 

lidhur me atë se, në këtë fazë të procedurës 

penale, a është ose jo mbrojtja e detyruar, a 

duhet ose jo që personi i arrestuar ose i 

ndaluar, patjetër dhe gjithmonë të ketë 

mbrojtës apo kjo është çështje e vullnetit të tij 

që të ketë ose jo mbrojtës, a janë ose jo të 

pranueshme  deklaratat e të arrestuarit ose të 

ndaluarit, të dhëna në polici ose para prokurorit 

publik, pa praninë e mbrojtësit etj. 

  

            Për këto dhe për çështje të tjera që kanë 

të bëjnë lidhur me këtë temë, do të mundohëm 

që të jap mendimet lidhur me këto dilema, 

duke mos pretenduar që ta them të tërën, por 

edhe me ndihmën tuaj, besoj se do t’i sqarojmë 

shumë paqartësi, në mënyrë që në të ardhmën  

të kemi një zbatim më të drejtë të dispozitave 

të cilat rregullojnë këtë lëmi. 

  

 

ARRESTIMI I PËRKOHSHËM DHE NDALIMI POLICOR 

 

 

Masa e arrestimit të përkohshëm dhe e 

ndalimit policor është parashikuar në kapitullin 

XXIV, nenet 210 deri 219 të Kodit të 

Procedurës Penale. 
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 Sipas kuptimit të dispozitës së nenit 

210, kjo masë mund të zbatohet si nga policia 

poashtu edhe nga çdo person tjetër, në rastet 

kur një person kapet në flagrancë gjatë kryerjes 

së veprës penale e cila ndiqet sipas detyrës 

zyrtare ose kur është në ndjekje për veprën e 

kryer penale. Në rastet e sipërpërmendura, 

policia ose çdo person tjetër është i autorizuar 

ta arrestojë atë person, përkohësisht, edhe pa 

urdhër të gjykatës. 

 Arrestimi ose privimi nga liria është 

masë faktike për zbatimin e së cilës, policia, 

nuk merr ndonjë aktvendim me shkrim. Për 

zgjatjen e masës së arrestit nuk ekziston ndonjë 

afat më i gjatë i mbajtjes së personit nën arrest. 

Kjo masë zgjatë aq kohë sa është e nevojshme 

që personi i arrestuar të sjellët në gjykatë ose 

në stacionin policor dhe të njoftohet prokurori 

publik lidhur me arrestimin dhe ndërmarrjen e 

masave të mëtejme lidhur me arsyeshmerinë 

ose jo të ndalimit të tij. 

 Në disa raste sjellja në gjykatë ose në 

stacionin policor mund të bëhet edhe pas disa 

ditësh, por kjo mund të ndodhë vetëm 

përjashtimisht dhe atë në qoftë se vendi i 

arrestimit është shumë larg nga selia e gjykatës 

ose nga stacioni policor ose për shkak të 

fatkeqësive elementare si: vërshimeve, 

bllokimit të rrugëve për shkak të shembjeve te 

dheut, shiut,  borës së madhe etj. sjellja me 

kohë nuk ka qenë e mundur për shkak se këto 

pengesa për momentin kanë qenë të 

paevitueshme. 

  Nëse ndodhin vonesa të tilla, policia 

duhet ta arsyetoj me shkrim arsyen e vonesës 

së sjelljes së personit të arrestuar. 

             Personi i cili është arrestuar nga 

persona të tjerë, përpos policisë, i dorëzohet 

menjëherë policisë, ndërsa kur kjo për shkaqe 

të arsyeshme është e pamundur, menjëherë 

duhet të njoftohet policia ose prokurori publik 

për arrestimin dhe për arsyet e arrestimit. 

            Policia mund ta privojë personin nga 

liria kur ekziston dyshimi i bazuar se ai person 

ka kryer vepër penale e cila ndiqet sipas 

detyrës zyrtare dhe kur ekzistojnë arsyet për 

ndalim nga  neni 281, par.1.  Në këtë rast, sipas 

Kodit të Procedurës Penale, policia ka dy 

mundësi veprimi. Sipas të parës, policia është e 

detyruar që pa vonesë, personin e arrestuar ta 

sjellë te gjyqtari i procedurës paraprake për të 

vendosur mbi paraburgimin  (neni 211 ), 

ndërsa sipas mundësisë së dytë sa më shpejtë 

që është e mundur por jo më vonë se gjashtë 

orë nga koha e arrestimit duhet të njoftojë 

prokurorin publik i cili vendos për ndalim ose 

jo të personit të arrestuar. 

 Dispozita e nenit 211 është e paqartë 

dhe e mangët. Nga kjo dispozitë nuk shihet se 

cilat janë kompetencat e mëtejme të gjyqtarit të 

procedurës paraprake në këtë rast. Kjo 

dispozitë poashtu është në kundërshtim me 

dispozitën e nenit 212 par. 5 sipas së cilës sa 

më shpejtë që është e mundur pas arrestimit, jo 

më vonë se gjashtë orë nga koha e arrestimit, 

prokurori publik ose oficeri i lartë i autorizuar i 

policisë personit të arrestuar i lëshon vendim 

mbi ndalimin, si dhe me nenin 282 par. 1 të 

KPPP-së sipas së cilës paraburgimin e cakton 

gjyqtari i procedurës paraprake i gjykatës 

kompetente në bazë të kërkesës me shkrim të 

prokurorit publik, pas seancës së dëgjimit. Nga 

kuptimi i drejtë i këtyre dispozitave mund të 

konkludohet se gjyqtari i procedurës paraprake 

nuk mund të caktojë masën e paraburgimit pa 

kërkesë të prokurorit publik dhe si e tillë 

dispozita e nenit 211 është e pazbatueshme.  

 Arrestimi dhe ndalimi i personit bëhet 

me autorizimin e prokurorit publik. Mirëpo, 

kur për shkaqe të arsyeshme dhe rrethanave të 

ngutshme ky autorizim nuk mund të merret, 

para arrestimit, arrestimi dhe ndalimi bëhet  

nga policia edhe pa autorizim të tillë, por 

menjëherë pas arrestimit policia duhet ta 
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informojë prokurorin publik për arrestimin dhe 

arsyet e arrestimit. 

 Policia, në rrethana të ngutshme, mund 

të arrestojë dhe të ndalojë personin  edhe pa 

autorizim të prokurorit publik në këto raste:  

1. Kur ekziston dyshimi i bazuar se ai 

person ka kryer vepër penale e cila 

ndiqet sipas detyrës zyrtare; 

2. Kur arrestimi dhe ndalimi është i 

nevojshëm për identifikimin e personit, 

për verifikimin e alibisë së tij, për 

mbledhjen e informacioneve dhe të 

dhënave për veprën penale dhe 

3. Kur ekzistojnë arsyet për ndalim, për 

vërtetimin e identitetit ose kur 

ekzistojnë rrethana të cilat tregojnë 

ekzistimin e rrezikut të ikjes si dhe kur 

ka arsye të besueshme se do t’i 

asgjësojë, do t’i fshehë, do t’i ndryshojë 

ose do t’i falsifikojë provat e veprës 

penale, ose kur rrethanat e posaçme 

tregojnë se ai person do të pengojë 

rrjedhën e procedurës penale duke 

ndikuar në dëshmitarë, në të dëmtuarin 

ose në bashkëpjesëmarrësit tjerë, si dhe 

kur pesha e veprës penale, 

karakteristikat e tij personale, sjellja e 

tij e mëparshme, ambienti dhe kushtet 

nën të cilat ai person jeton ose ndonjë 

rrethanë tjetër personale tregon 

rrezikun se ai mund ta përsërisë veprën 

penale, mund ta përfundojë veprën e 

tentuar penale ose ta kryej veprën 

penale për të cilën është kanosur se do 

ta kryej. 

           Sa më shpejtë që është e mundur pas 

arrestimit, por jo më vonë se gjashtë orë nga 

koha e arrestimit, prokurori publik ose oficeri i 

lartë i autorizuar i policisë, personit të arrestuar 

i lëshon vendimin mbi ndalimin i cili përfshinë 

emrin dhe mbiemrin e personit të arrestuar, 

vendin, ditën dhe kohën e saktë të arrestimit, 

veprën penale për të cilën dyshohet, bazën 

juridike për arrestim dhe udhëzimin për të 

drejtën e në ankesë ( neni 212 par.5 ).  

          Personi i arrestuar ka të drejtë të 

kundërshtojë vendimin mbi ndalim te gjyqtari i 

procedurës paraprake. Policia dhe prokurori 

publik detyrohen të sigurojnë që ankesa t’i jetë 

dërguar gjyqtarit të procedurës paraprake. 

Duhet të kihet parasysh se ankesa e ushtruar 

nuk e pezullon ekzekutimin e vendimit, ndërsa 

gjyqtari i procedurës paraprake duhet të vendos 

lidhur me ankesën brenda dyzet e tetë  orëve 

nga momenti i arrestimit ( në tekstin  në gjuhën 

shqipe ky afat është njëzet e katër orë, por në 

kuptim të nenit 556 mbizotëron teksti në 

gjuhën angleze, ndaj ky afat duhet të jetë dyzet 

e tetë orë). 

 

     Me rastin e arrestimit, personi i 

arrestuar njoftohet, gojarisht, me të drejtat 

e tij nga neni 214 të KPP-së dhe me shkrim 

për të drejtat tjera të cilat ai i gëzon sipas 

kodit, e sidomos: 

 

1. Të informohet, në gjuhën që ai e 

kupton, për arsyet e arrestimit të tij; 

2. Të heshtë dhe të mos përgjigjet në 

asnjë pyetje, përveç dhënies së 

informacionit mbi identitetin e tij; 

3. T’i sigurohet përkthim falas nëqoftëse 

nuk e kupton ose nuk e flet gjuhën e 

policit; 

 

4. Të shfrytëzojë ndihmën e mbrojtësit 

dhe t’i caktohet mbrojtës sipas detyrës 

zyrtare, në qoftë se vet nuk ka mundësi 

ta paguaj atë; 

5. Për arrestimin e tij të lajmërojë ose të 

kërkojë nga policia ta lajmërojë 

anëtarin e familjes ose ndonjë person 

tjetër, sipas zgjedhjes së tij; 

6. Të ketë kontroll dhe trajtim mjekësor, 

duke përfshirë edhe trajtimin psikiatrik. 

 



OSCE Building ID no 47, 99 Ramiz Sadiku Street 

      Tel: +(381-38) 248-688/689   
Fax: +(381-38) 248-688/204 

  

Buletini IGJK maj 2006 

   

          Kur personi i arrestuar është shtetas i 

huaj, ai ka të drejtë të njoftojë ose të kërkojë të 

njoftohet dhe të komunikojë gojarisht apo me 

shkrim me zyrën e ndërlidhjes, me misionin 

diplomatik të shtetit, shtetas i të cilit është ai 

ose me përfaqësuesin e organizatës kompetente 

ndërkombëtare kur ai është refugjatë ose është 

nën mbrojtjen e ndonjë organizate 

ndërkombëtare. 

          Personi i arrestuar ka të drejtë në ndihmë 

të menjëhershme të mbrojtësit pas arrestimit, 

sipas zgjedhjes së tij. Nga kjo rregull ekziston 

edhe përjashtimi. Në nenin 213 par.5 është 

parashikuar se kur personi i arrestuar dyshohet 

për terrorizëm ose krim të organizuar dhe ka 

arsye për dyshim se mbrojtësi i zgjedhur është 

i përfshirë në kryerjen e veprës penale ose se 

do të pengojë hetimin, gjyqtari i procedurës 

paraprake me kërkesë të prokurorit publik, 

mund të urdhërojë caktimin e mbrojtësit tjetër, 

por vetëm përkohësisht dhe më së shumti 

shtatëdhjetedy orë nga koha e arrestimit. 

          Poçe se personi i arrestuar nuk angazhon 

vet mbrojtës, përfaqësuesi i tij ligjor, 

bashkëshorti apo bashkëshorti jashtëmartesor, 

personi i gjinisë së gjakut në vijë të drejtë, 

prindi adaptues, fëmija i adaptuar, vëllai, motra 

dhe ushqyesi mund të angazhojnë mbrojtës për 

të, por duhet të kihet parasysh fakti se personat 

e cekur më lartë nuk mund të angazhojnë 

mbrojtës për të arrestuarin përkundër vullnetit 

të tij ( neni 69 par.6 ). 

          Nga e drejta e mbrojtësit mund të hiqet 

dorë, përveç në rastin e mbrojtjes së detyruar. 

Nëse i arrestuari heq dorë nga e drejta e 

mbrojtësit, këtë duhet bërë në mënyrë të qartë, 

pasi të jetë informuar mirë nga policia ose 

prokurori publik se ka të drejtë në angazhimin 

e mbrojtësit dhe se mbrojtësi mund të marrë 

pjesë gjatë marrjes së tij në pyetje dhe heqja 

dorë duhet të bëhet vullnetarisht. Heqja dorë 

duhet të bëhet me shkrim dhe duhet nënshkruar 

nga i arrestuari dhe nga organi i cili zbaton 

procedurën ose bëhet gojarisht në audio ose 

videoshirit, autenticiteti i së cilës verifikohet 

nga gjykata. 

         Duhet të kihet parasysh se kur i arrestuari 

i cili ka heq dorë nga e drejta në angazhimin e 

mbrojtësit, ndërsa e kërkon serish këtë të 

drejtë, ai këtë të drejtë mund t’a ushtrojë 

menjëherë. 

         Personat nën moshën tetëmbëdhjetë vjet 

mund të heqin dorë nga e drejta për 

angazhimin e mbrojtësit vetëm me pëlqimin e 

prindit, kujdestarit ose përfaqësuesit nga 

qendra për punë sociale, përveç rasteve të 

dhunës familjare në të cilën është përfshirë 

prindi ose kujdestari, në të cilat raste prindi ose 

kujdestari nuk mund të  jap pëlqimin për heqje 

dorë nga kjo e drejtë. 

         Është me rëndësi të përmendet se 

personat me shenja të çrregullimeve ose të 

paaftësisë mendore nuk mund të heqin dorë 

nga e drejta në angazhimin e mbrojtësit. 

         Në teori dhe në praktikë ekzistojnë 

mendime të ndryshme lidhur me atë se a është 

ose jo mbrojtja e detyruar në kohën derisa 

personi i dyshuar gjendet në arrest. Sipas 

mendimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë,  

personi i arrestuar duhet t’i ketë të njëjtat të 

drejta sikurse personi i paraburgosur, 

përkatësisht se i pandehuri në polici nuk 

mundet me pasur më pak të drejta, në krahasim 

me të drejtën e tij lidhur me mbrojtjen në 

procedurën gjyqësore. Andaj, sipas vlerësimit 

të kësaj gjykate, mbrojtja është e detyruar edhe 

në fazën e procedurës së arrestimit dhe 

ndalimit policor. Kështu me aktvendimin e vet 

Ap.nr.424/2005, të dt.05.08.2005, e prish 

aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, 

P.nr. 110/2005, të dt. 07.04.2005, përveç 

tjerash, edhe për faktin se i pandehuri derisa ka 

qenë në arrest të përkohshëm policor nuk ka 

pasur mbrojtës dhe se është marrë në pyetje pa 

praninë e mbrojtësit, dhe sipas vlerësimit të 

kësaj gjykate i pandehuri edhe në kohën derisa 
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është në arrest duhet të ketë mbrojtës, ndërsa 

deklarata e të pandehurit dhënë në polici, pa 

praninë e mbrojtësit, sipas kësaj gjykate,  është 

provë e papranueshme. Vlerësimi i Gjykatës së 

Qarkut në Prishtinë, sipas mendimit tim është 

jo i drejtë nga këto arsye: 

            

           Sipas dispozitës së nenit 73 pr.1 i 

pandehuri duhet të ketë mbrojtës: 

1. Nga marrja në pyetje për herë të parë 

kur i pandehuri është memec, shurdh 

ose shpreh shenja të çrregullimeve apo 

paaftësisë mendore dhe kështu është i 

paaftë që të mbrohet vet me sukses; 

2. Gjatë marrjes në pyetje në paraburgim 

dhe gjatë kohës derisa ai gjendet në 

paraburgim; 

3. Nga ngritja e aktakuzës kur aktakuza 

është ngritur kundër tij për vepër penale 

për të cilën mund të shqiptohet dënim 

me burg me të paktën tetë vjet burgim 

dhe 

4. Në procedurë sipas mjeteve të 

jashtëzakonshme juridike kur i 

pandehuri është memec, shurdh ose 

shpreh shenja të çrregullimeve ose të 

paaftësisë mendore ose është shqiptuar 

dënimi me burgim afatgjatë. 

            Nga kuptimi i drejtë i dispozitës së këtij 

neni rezulton se, në procedurën e arrestit si dhe 

në procedurën e mëvonshme të hetimeve, 

mbrojta nuk është gjithmonë e detyruar, 

përkatësisht se mbrojtja është e detyruar vetëm 

në rastet kur personi i arrestuar është memec, 

shurdh ose shpreh shenja të çrregullimeve ose të 

paaftësisë mendore, ndërsa gjatë fazës së 

hetimeve, për të pandehurin mbrojtja është e 

detyruar vetëm gjatë marrjes në pyetje në 

paraburgim dhe gjatë kohës derisa ai gjendet në 

paraburgim. Në favor të këtij mendimi shkon 

edhe dispozita e nenit 69 par.3 sipas së cilës nga 

e drejta e mbrojtjes mund të hiqet dorë, nën 

kushtet e përcaktuara me ligj, si dhe dispozita e 

nenit 218, par.1  sipas së cilës thuhet: “ Gjatë 

çdo marrjeje në pyetje nga policia, personi i 

arrestuar ka të drejtë në praninë e mbrojtësit. 

Nëse mbrojtësi nuk paraqitet brenda dy orëve 

pas informimit për arrestimin, policia i cakton 

mbrojtës tjetër. Më tutje, nëse mbrojtësi tjetër 

nuk paraqitet brenda një ore pas informimit nga 

policia, personi i arrestuar mund të merret në 

pyetje vetëm kur prokurori publik ose policia 

çmon se shtyerja e mëtejshme do të rrezikojë 

seriozisht zbatimin e hetimit.  

            Nga dispozitat e neneve të cekura më 

lartë shihet qartë se dispozitat e neneve 

paraprake janë të karakterit dispozitiv e jo të 

karakterit imperativ, sepse vetëm në rastet e e 

parashikuara me nenin 73 par. 1 pika 1 deri në 4 

mbrojtja është e detyruar. Fjalët: “Mund të hiqet 

dorë ( neni 63 par.3 ) dhe “ Ka të drejtë në 

praninë e mbrojtësit ( neni 218 apr.1 ) janë të 

karakterit dispozitave, qe d.m.th. se është lënë 

në dispozicion të të pandehurit se a donë ose jo 

të angazhojë mbrojtës, prandaj në të gjitha rastet 

kur i pandehuri ka heq dorë nga e drejta e 

mbrojtësit, deklarimet e tij janë prova të 

pranueshme në kuptim të nenit 156 par.1 kur 

deklarata është marrë në pajtim me dispozitat e 

nenit 229 deri 236 të KPP-së dhe deklarata e tij 

mund të përdorët për ta kundërshtuar deklarimin 

e të pandehurit në gjykatë ( neni 372, par.2 ). 

           Duhet pasur parasysh edhe faktin se 

paraburgimi dhe arresti, sipas Kodit të 

Procedurës Penale, janë dy institute të ndara,  

andaj edhe të drejtat e personit të arrestuar, mbi 

bazën e dyshimit të arsyeshëm se ka kryer vepër 

penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, por 

kundër të cilit procedura penale nuk ka filluar, 

nuk janë të njëjta me të drejtat e të 

paraburgosurit, i cili është privuar nga liria, me 

vendim të gjykatës, gjatë procedurës paraprake 

ose gjatë rrjedhës së procedurës gjyqësore, para 

marrjes së aktgjykimit të formës së prerë. 

          Personi i arrestuar ka të drejtë të 

komunikojë në mënyrë konfidenciale me 
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mbrojtësin e tij, gojarisht dhe me shkrim. 

Komunikimi në mes të arrestuarit dhe 

mbrojtësit të tij mund të vëzhgohet nga 

distanca, por jo të dëgjohet nga policia. 

          Personi i arrestuar ka të drejtë që 

menjëherë pas arrestimit të lajmërojë ose të 

kërkojë nga policia që të lajmërojnë anëtarin e 

familjes ose ndonjë person tjetër sipas 

zgjedhjes së tij për arrestimin dhe vendin e 

arrestimit dhe vendin e ndalimit dhe për çdo 

ndryshim të mëvonshëm të vendit të ndalimit, 

menjëherë pas ndryshimit të tillë. 

          Kur personi i arrestuar nuk i ka mbushë 

tetëmbëdhjetë vjet, policia menjëherë pas 

arrestimit e lajmëron përfaqësuesin ligjor të 

personit të arrestuar për arrestimin dhe vendin 

e ndalimit dhe për çdo ndryshim të 

mëvonshëm të vendit të ndalimit, menjëherë 

pas ndryshimit të vendit të ndalimit. Kur 

lajmërimi i tillë është i pamundur ose do të 

ishte i dëmshëm për interesat e personit të 

arrestuar, apo shprehimisht refuzohet nga 

personi i arrestuar, policia e lajmëron qendrën 

për punë sociale. 

          Kur personi i arrestuar tregon shenja të 

çrregullimit mendor ose të paaftësisë mendore, 

policia menjëherë pas arrestimit njofton 

personin e caktuar nga personi i arrestuar dhe 

qendrën për punë sociale për arrestimin dhe 

vendin e ndalimit dhe për çdo ndryshim të 

mëvonshëm të vendit të ndalimit, menjëherë 

pas ndryshimit të tillë. 

           Lajmërimi, për rastet siç u cek më lartë 

mund të vonohet deri në njëzetekatër orë kur 

prokurori publik çmon se kjo kushtëzohet me 

nevoja të jashtëzakonshme për hetimin e rastit.  

           Mirëpo duhet pasur parasysh se vonesë 

të tillë nuk mund të ketë kur personi i arrestuar 

është nën moshën tetëmbëdhjetë vjet ose 

tregon shenja të çrregullimit apo të paaftësisë 

mendore. 

           Personi i arrestuar me kërkesën e tij ka 

të drejtë të kontrollohet nga mjeku ose dentisti 

sipas zgjedhjes së tij sa më shpejtë që të jetë e 

mundur pas arrestimit dhe në çdo kohë gjatë 

ndalimit. Kur mjeku ose dentisti i tillë nuk 

mund të sigurohet, atëherë policia cakton një 

mjek ose dentist tjetër. 

           Personi i arrestuar ka të drejtë në trajtim 

mjekësor duke përfshirë edhe trajtimin 

psikiatrik kurdo që është e nevojshme me 

kërkesë të personit të arrestuar ose anëtarëve të 

familjes. 

          Policia gjithashtu cakton një mjek për të 

kryer kontrollin mjekësor ose siguron trajtim 

mjekësor në çdo kohë në rast të lëndimit fizik 

ose nevojave të tjera mjekësore. Kur personi i 

arrestuar refuzon t’i nënshtrohet kontrollit 

mjekësor ose të pranojë trajtim mjekësor, 

mjeku merr vendim përfundimtar lidhur me 

domosdoshmërinë e këtij kontrolli ose trajtimi, 

duke pasur parasysh të drejtat e personit të 

arrestuar. 

         Kur personi i arrestuar tregon shenja të 

sëmundjes mendore, policia menjëherë mund 

të urdhërojë kontrollin nga një psikiatër. 

Rezultati i kontrollit mjekësor ose çdo trajtim 

mjekësor i kryer në pajtim me këtë nen sipas 

rregullit regjistrohet dhe shënimet e tilla janë të 

disponueshme për personin e arrestuar dhe 

mbrojtësin e tij. 

        Personi i arrestuar veçohet nga personat e 

dënuar ose nga personat e paraburgosur.                     

Personat e ndaluar të gjinive të ndryshme nuk 

mbahen në të njëjtën dhomë.  

        Personit të ndaluar për më tepër se 

dymbëdhjetë orë i sigurohen tri racione ushqim 

në ditë. Brenda njëzetekatër orëve personi i 

arrestuar ka të drejtë në së paku tetë orë 

pushim pa ndërprerje dhe gjatë kësaj kohe nuk 

merret në pyetje as nuk trazohet nga policia 

lidhur me hetimin. 

  

 

         Para çdo marrje në pyetje të personit të 

arrestuar, i arrestuari, përveç të drejtave nga 
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neni 214 për të cilat bëmë fjalë më lartë, duhet 

të informohet edhe për: 

1. Veprën penale për të cilën dyshohet; 

2. Faktin se deklarimi i tij mund të 

përdorët si provë para gjykatës dhe  

3. Faktin se ai mund të kërkojë marrjen e 

provave për mbrojtjen e tij. 

         Gjatë marrjes në pyetje të personit të 

arrestuar bëhen pushime të shkurtra në 

intervale kohore përafërsisht dy orësh. Pushimi 

mund të shtyhet kur ka shkaqe të arsyeshme 

për të besuar se shtyrja do të: 

1. Shkaktonte rrezik për lëndim të 

personave ose humbje a dëmtim të 

rëndë të pasurisë; 

2. Shtyjë pa nevojë ndalimin e personit 

ose përfundimin e marrjes në pyetje ose  

3. Prejudikon rezultatin e hetimeve. 

 

          Marrja në pyetje e personit të arrestuar 

bëhet duke respektuar plotësisht dinjitetin e të 

pandehurit. Nga i arrestuari nuk kërkohet që 

gjatë marrjes në pyetje të qëndrojë në këmbë 

dhe nuk i mohohet ushqimi, uji dhe kujdesi i 

nevojshëm mjekësor. 

          Të arrestuarit pyetjet i parashtrohen në 

mënyrë të qartë, të kuptueshme dhe të përpiktë. 

Pyetjet të arrestuarit nuk duhet parashtruar në 

bazë të supozimit se i arrestuari ka pranuar 

diçka që ai nuk e ka pranuar. Kjo ndalesë 

ligjore zbatohet pavarësisht nga pëlqimi i të 

arrestuarit. 

           I arrestuari merret në pyetje gojarisht, 

mirëpo atij, gjatë marrjes në pyetje, mund t’i 

lejohet të mbajë shënime. Marrja në pyetje të 

arrestuarit duhet t’i ofrojë mundësinë për t’i 

kundërshtuar arsyet e dyshimit kundër tij dhe 

për të nxjerrë në pah faktet në favor të tij. 

           Sendet të cilat janë të lidhura me veprën 

penale ose të cilat shërbejnë si provë, pas 

përshkrimit nga i arrestuari atij i prezantohen 

për njohje. Në qoftë se këto sende nuk mund të 

sillen, i arrestuari dërgohet në vendin ku ato 

ndodhën. 

          Gjatë marrjes në pyetje të personit të 

arrestuar ndalohet që: 

1. Liria e të arrestuarit për të formuluar 

dhe shprehur mendimin e tij të ndikohet 

nëpërmjet keqtrajtimit, lodhjes së 

shkaktuar, ndërhyrjes fizike, përdorimit 

të drogës, torturës, shtrëngimit ose 

hipnotizimit; 

2. I arrestuari të kanoset me masa të 

ndaluara me ligj; 

3. T’i premtohet ndonjë përfitim i 

paparaparë me ligj; 

4. Të dobësohet kujtesa e tij ose aftësia për 

të kuptuar. 

            Ndalesat e cekura më lartë vlejnë 

pavarësisht nga pëlqimi i të arrestuarit. 

          Duhet pasur parasysh se kur marrja në 

pyetje e të arrestuarit është zbatuar në 

kundërshtim me ndalesat e cekura më lartë ( 

neni 155 par.1 ), si dhe me dispozitat e nenit 

231 par. 2dhe 3, ose nenit 234 par.2 të KPP-së, 

procesverbali i intervistimit ose i marrjes në 

pyetje është i papranueshëm ( neni 235 par.1 ).  

          Deklarimi i të arrestuarit dhënë policisë 

ose prokurorit publik mund të jetë provë e 

pranueshme në gjykatë vetëm kur është marrë 

në pajtim me dispozitat e Kodit të Procedurës 

Penale, deklarimi i tillë mund të përdoret për 

t’a kundërshtuar deklarimin e tij në gjykatë ( 

neni 156 par.1 ). 

          Policia mbanë një dosje të vetme për të 

gjitha veprimet e ndërmarra lidhur me personin 

e arrestuar duke përfshirë: 

1. Të dhënat personale të të arrestuarit; 

2. Arsyet e arrestimit; 

3. Veprën penale për të cilën dyshohet; 

4. Autorizimin ose njoftimin e prokurorit 

publik; 

5. Vendin, datën dhe kohën e arrestimit; 

6. Rrethanat e arrestimit; 
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7. Çfarëdo vendimi të prokurorit publik ose 

oficerit të lartë të të autorizuar të policisë 

lidhur me ndalimin; 

8. Vendin e ndalimit; 

9. Identitetin e oficerit policor dhe të 

prokurorit përkatës; 

10. Njoftimin gojor dhe me shkrim të 

personit të arrestuar mbi të drejtat e tij të 

parapara me nenin 212, par.3 të KPP-së; 

11. Informimin mbi ushtrimin e të drejtave 

të parapara me nenin 214 të KPP-së, 

veçanërisht e drejta në mbrojtës dhe e 

drejta për t’i lajmëruar anëtarët e 

familjes ose personat tjerë përkatës; 

12. Lëndimet e dukshme ose shenjat tjera që 

shtrojnë nevojën për ndihmë mjekësore; 

13. Ndërmarrjen e një ekzaminimi mjekësor 

ose sigurimin e trajtimit mjekësor dhe  

14. Informacionin mbi kontrollin e 

përkohshëm të sigurisë së personit dhe 

përshkrimin e sendeve të marra nga 

personi në kohën e arrestimit ose gjatë 

ndalimit. 

         Policia mbanë procesverbal për çdo 

seancë të marrjes në pyetje të personit të 

arrestuar duke përfshirë kohën e fillimit dhe të 

përfundimit të marrjes në pyetje, identitetin e 

zyrtarit të policisë i cili e ka marrë në pyetje 

dhe personat tjerë të pranishëm. Kur mbrojtësi 

nuk ka qenë i pranishëm, kjo shënohet në 

mënyrë të rregullt në procesverbal. 

         Procesverbali nënshkruhet nga zyra 

përkatëse e policisë dhe nga personi i arrestuar. 

Kur personi i arrestuar refuzon nënshkrimin e 

procesverbalit, policia shënon refuzimin e tillë 

dhe ia bashakngjesin shpjegimin ose komentet 

eventuale me shkrim ose me gojë të personit të 

arrestuar.. 

        Me kërkesën e personit të arrestuar ose 

mbrojtësit të tij procesverbalet iu vihen në 

dispozicion.  

  

                                                                                                   

P Ë R F U N D I M 

 

  

 

Kur një person kapet në flagrancë gjatë 

kryerjes së veprës penale e cila ndiqet sipas 

detyrës zyrtare ose është në ndjekje për veprën 

e kryer penale, policia ose çdo person tjetër 

është i autorizuar që ta arrestojë atë 

përkohësisht. 

 Personi i arrestuar, gjatë tërë kohës 

derisa gjendet në arrest, i gëzon të drejtat e tij 

të garantuara me ligj. 

 Një ndër të drejtat e tij është edhe e 

drejta e tij që të ketë mbrojtës sipas zgjedhjes 

së tij. 

 Mbrojtja, në disa raste është e detyruar  

dhe nga ajo nuk mund të hiqet dorë, ndërsa në 

rastet tjera ajo është vetëm e drejtë e tij dhe 

personi i arrestuar, sipas vullnetit të tij të lirë, 

vendos se a do ta ushtrojë ose jo këtë të drejtë. 

 Nga e drejta për të pasur mbrojtës 

personi i arrestuar mund të heq dorë, përveç 

mbrojtjes së detyruar. Këtë të drejtë, nën 

kushtet e përcaktuara me ligj,  e kanë edhe 

personat nën moshën tetëmbëdhjetë vjet.  

 Në teori dhe në praktikë ka mendime të 

kundërta lidhur me atë se a është ose jo 

mbrojtja e detyruar në kohën derisa personi 

gjendet në arrest ose në ndalim policor. 

 Sipas disa mendimeve personi i 

arrestuar, gjatë gjithë kohës derisa është në 

arrest të përkohshëm ose në ndalim policor 

duhet të ketë mbrojtës. Sipas tyre mbrojtja, pra 

është e detyruar dhe çdo deklaratë e marre pa 
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pranin e mbrojtësit është provë e 

papranueshme. 

 Sipas mendimit të dytë, për çka edhe 

unë mendoj se është më i drejtë, mbrojtja për 

personin e arrestuar ose të ndaluar, vetëm 

përjashtimisht është e detyruar dhe at: kur 

personi i arrestuar është memec, shurdh ose 

kur shfaq shenja të çrregullimit ose të 

paaftësisë mendore, ndërsa në rastet tjera 

mbrojta nuk është e detyruar, ndërsa deklaratat 

e marra nga policia ose prokurori publik, edhe 

pa praninë e mbrojtësit, janë të vlefshme dhe 

prova të pranueshme, me kusht që personi i 

arrestuar të jetë njoftuar me këtë të drejtë të tij 

dhe me kusht që ai, në mënyrë të çartë dhe me 

dëshirën e tij, të ketë heq dorë nga kjo e drejtë. 

   

 I mbetet Gjykatës Supreme që, në 

ndonjë seancë të përgjithshme ose sipas 

kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të bie 

vendimin përfundimtar për këto çështje. 

 
 

Veprimtaritë trajnuese të IGJK-së  
maj 2006 

 
 

Simulim i gjykimit – lëmia e drejtësisë për të 

mitur 

Me datën 03 maj 2006 IGJK organizoi këtë 

trajnim praktik 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 i cili u mbajt në 

Gjykatën e Qarkut ne Prishtinë, kishte për 

qëllim të qartësoi shumë dilema nga kjo lëmi 

dhe të shërbejë si një udhëzues për mbrojtjen e 

të drejtave të të miturve gjatë procedurave 

gjyqësore.  

  

Trajnim i shkathtësive praktike: Simulimi i 

gjykimit 

Me 11 maj 2006 IGJK ka mbajtur një simulim 

praktik të një gjykimi për gjyqtarët e lëmisë 

civile nga rajoni i Mitrovicës. Për qëllim të 

këtij simulimi është përzgjedhur një rast nga 

praktika gjyqësore lidhur me kompensimin e 

demit. Pjesëmarrësit diskutuan për problemet e 

ndërlidhura me procedurën civile në rastet e 

ngjashme. 

 

Trajnim për Gjyqtarët për kundërvajtje  

Gjatë vitit 2006 IGJK vazhdoi organizimin e 

sesioneve të posaçme trajnuese për gjyqtarët 

për kundërvajtje. Sesioni i dytë trajnues i këtij 

viti u përqendrua në procedurën kundërvajtëse 

me theks të veçantë në përgjegjësinë 

kundërvajtëse,bashkëpërgjegjësinë e personave 

fizik dhe juridik dhe mbledhja e dëshmive 

gjatë procedurës. Ky sesion trajnues u mbajt 

më 16 maj 2006 ne ndërtesën e IGJK-së.   

 

Seminar – Veprat penale kundër jetës dhe 

trupit  

Më  datën 18 maj 2006 IGJK organizoi një 

trajnim me temën e lartshënuar. Ky trajnim 

synoi të jap një pasqyrim më 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 u paraqitën edhe 

raste nga praktika.  

 

Simulim i gjykimit – Aktakuza, konfirmimi i 

aktakuzës  

Në vazhdën e simulimeve të gjykimeve nga 

lëmia penale më datën 24 maj 2006 IGJK 



OSCE Building ID no 47, 99 Ramiz Sadiku Street 

      Tel: +(381-38) 248-688/689   
Fax: +(381-38) 248-688/204 

  

Buletini IGJK maj 2006 

   

organizoi një simulim të seancës për 

konfirmimin e Aktakuzës në rajonin e Pejës.  

Për qëllim të këtij simulimi u përzgjidh një rast 

konkret nga praktika i cili në vetë ngërthente 

shumë çështje të ndërlidhura me Aktakuzën 

dhe seancën për konfirmimin e saj.  

   

   
Ngjarjet e Ardhshme 

Qershor 2006 

 
 

Seminar – Bashkëpunimi në mes të prokurorisë 

dhe policisë në rastet e trazirave  

Përfitues të këtij seminari do të jenë gjyqtarët e 

procedurës paraprake, prokurorët publik dhe 

policia. Duke pasur parasysh se në raste të 

trazirave duhet të ndërmerren veprime të 

shpejta dhe të koordinuara mirë në mes të 

këtyre organeve dhe institucioneve të 

ndryshme, IGJK ka parë të udhës që të 

organizoi një seminar me këtë temë për qëllim 

Tryezë diskutimesh – Format e reja të 

hetimeve, masat e fshehta dhe teknike të 

vëzhgimit dhe hetimit  

Përfitues të kësaj tryezë janë gjyqtarët, 

prokurorët dhe policia. Gjatë kësaj tryeze do të 

shqyrtohen masat e fshehta dhe teknike që i 

urdhëron prokurori publik, ato që i urdhëron 

gjyqtari i procedurën paraprake, rëndësia dhe 

efekti i tyre në procedurën hetimore.   

Data e planifikuar: 08 qershor 2006 

 

të ngritjes së nivelit të bashkëpunimit në mes 

tyre në rastet e trazirave. Poashtu do të 

prezantohet edhe Raporti i Sektorit për 

Monitorimin e Sistemit Ligjor në OSBE lidhur 

me “reagimin e sistemit të drejtësisë gjatë 

trazirave të marsit 2004 dhe përmbajtja e këtij 

raporti do të shërbejë si bazë për diskutime 

gjatë seminarit.    

Data e planifikuar: 01 qershor 2006.    

 

Tryezë diskutimesh – Aspekte praktike të 

trashëgimit të pasurisë trashëgimore  

Përfitues të kësaj tryeze do të jenë gjyqtarët e 

lëmisë civile. Kjo tryezë do të shtjelloj temat të 

cilat kanë të bëjnë me dëshmitarët testamentar, 

trashëgimin në bazë të testamentit, trashëgimin 

në bazë të ligjit dhe çështjet e tjera 

trashëgimore të ndërlidhura me raste nga 

praktika gjyqësore.      

Data e planifikuar: 06 qershor 2006.   

 

 

 

 

 

   

Seminar për gjyqtarë porotë në rajonin e 

Mitrovicës 

IGJK-ja në bazë të mandatit që ka përfshin 

edhe trajnimin e gjyqtarëve porotë dhe atë 

nëpër të gjitha rajonet e Kosovës. Për muajin 

qershor është paraparë trajnimi i gjyqtarëve 

porotë në rajonin e Prizrenit. Trajnimi do të 

përqendrohet në aspektin praktik të zhvillimit 

të procedurave penale dhe civile përfshirë edhe 

disa aspekte të Kodit të etikës dhe Mirësjelljes 

Profesionale për gjyqtarët porot.   

Data e planifikuar 13 qershor 2006.  

 

Seminar – Konventa Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut  

Përfitues të këtij seminari do të jenë gjyqtarët 

dhe prokurorët. Ky trajnim do të jap një 

pasqyrim të detajuar të zbatimit në praktikë të 

dispozitave të nenit 5 dhe 6 të Konventës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe të ngritë 

njohuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve të 



OSCE Building ID no 47, 99 Ramiz Sadiku Street 

      Tel: +(381-38) 248-688/689   
Fax: +(381-38) 248-688/204 

  

Buletini IGJK maj 2006 

   

Kosovës në drejtim të praktikës gjyqësore të 

Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.  

Data e planifikuar: 15 dhe 16 qershor 2006.       

 

 

Seminar – Roli i dëshmitarëve në procedurën 

penale  

Përfitues të këtij seminari do të jenë: gjyqtarët 

e lëmisë penale dhe prokurorët publik. Në këtë 

seminar do të debatohet rreth dëshmitarëve në 

procedurën penale, mbrojtjes së dëshmitarëve 

bashkëpunues dhe të dëmtuarve sipas Kodit të 

Procedurës Penale. Poashtu në këtë seminar do 

të debatohet edhe për zbatimin e marrjes në 

pyetje të dëshmitarëve nga ana e prokurorit 

dhe gjykatës.      

Data e planifikuar 21 qershor 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryezë diskutimesh për Kodin e Etikës  

Gjatë vitit 2006 IGJK ka vazhduar me 

organizimin e tryezave që kanë të bëjnë me 

Kodin e etikës përfshirë të gjitha rajonet e 

Kosovës. 

Kësaj radhe përfitues të këtij trajnimi  do të  

janë gjyqtarët dhe prokurorët nga regjioni i 

Pejës. Ky trajnim ka për qëllim që të jap një 

pasqyrim më të detajuar me përvojën dhe 

praktikën, ku pavarësia e gjyqësorit mund të 

jetë brengosëse. Seminari do të përqendrohet 

në pozitën e gjyqtarit si vendimmarrës 

individual apo si vendimmarrës në kolegj.  

Data e planifikuar 27 qershor 2006 
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