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BULETINI I IGJK-së 

korrik  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.   
 

 

Zenel Hajdari 

gjykatës i Gjykatës se Larte për Kundërvajtje 

 

 

PROVAT  DHE VLERËSIMI I TYRE  NË PROCEDURËN 

KUNDËRVAJTËSE 
 

Hyrje 

 

Jam i bindur se ndajmë mendimin e përbashkët 

për rëndësinë e gjykimit të drejtë, korrekt dhe 

të paanshëm të një çështjeje kundërvajtëse 

duke zbatuar procedurën e rregullt ligjore, 

vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes 

faktike, për zbatimin me konsekuencë të së 

drejtës materiale si dhe shqiptimin e masave 

adekuate sanksionuese ndaj kryesve përgjegjës 

të veprave kundërvajtëse si dhe duke zbatuar 

parimet dhe standardet e të drejtës 

ndërkombëtare në ato rase kur është e mundur 

në mënyrë që kështu të ndërtojmë një sistem të 

mirëfilltë gjyqësor bashkëkohor dhe 

demokratik në Kosovë. 

Për të arritur këtë synim,detyrë imediate e 

gjykatës është edhe çështja e vërtetimit 

(konstatimit) të plotë të gjendjes faktike lidhur 

me çdo çështje që shqyrtohet në procedurën 

kundërvajtëse. 

Duke u nisur nga fakti se procedura 

kundërvajtëse iniciohet dhe zhvillohet 

ekskluzivisht sipas detyrës zyrtare të organeve 

shtetërore dhe të organeve tjera të autorizuara 

shoqërore, së këndejmi është interes i 

përgjithshëm që në këtë aspekt gjykata duhet të 

ketë rol aktiv, pavarësisht nga fakti se a e 

dëshiron apo jo ndjekjen pala e dëmtuar. 

Ky interes i përgjithshëm shoqëror nuk mund 

të realizohet pa angazhimin e plotë në radhë të 

parë të gjyqtarëve por edhe të palëve në 

procedurë, përkitazi me: sigurimin, marrjen, 

klasifikimin, administrimin dhe vlerësimin e 

provave përkatëse varësisht nga natyra objekti 

dhe ndërlikimi i një çështjeje kundërvajtëse, 

andaj në këtë prezantim pikërisht do të 

përqendrohemi në përkufizimin e kuptimit të 

faktit dhe rëndësisë së tij, kuptimi i provës, 

mjetet e provës, klasifikimi i provave, objekti  i 

të provuarit, barra e provës, marrja-nxjerrja e 

provave, trajtimi i provës dhe më në fund 

çmuarja dhe vlerësimi i provave që kanë të 

bëjnë për ndriçimin dhe konstatimin e 

ekzistimit apo të mos ekzistimit të një çështjeje 

që është objekt shqyrtimi në procedurën 

kundërvajtëse.         

 

Në përfundim të seminarit të vitit të kaluar, kur 

kemi bërë fjalë për procedurën sipas mjeteve të 

zakonshme juridike, përveç tjerash kemi 

sqaruar shkaqet dhe bazat e ankimit në 

procedurën kundërvajtëse, duke konstatuar se 

një ndër këto shkaqe është edhe vërtetimi i 

gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike.  

Vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes 

faktike mund të ndodhë ngase gjykata edhe pse 
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e ka nxjerrë  ndonjë fakti me rëndësi, por gjatë 

procedurës provuese nuk e vlerëson fare. 

 

  

Shembull:   

Në rastin kur i pandehuri në mbrojtjen e tij 

prezanton  si provë vendimin e formës së prerë 

me të cilin paraprakisht për të njëjtën vepër 

është shpallur përgjegjës si dhe është dënuar në 

procedurën kundërvajtëse, ndërkaq gjykata 

këtë fakt (të provuar) nuk e merr fare në 

konsideratë, duke mos respektuar parimin “Res 

Judikata” apo parimin “Ne bis in idem”, në 

kundërshtim me nenin 198 al.1 pika 4 të Ligjit 

mbi Kundërvajtjet. 

Zakonisht vërtetimi i gabuar i gjendjes faktike 

mund të ndodhë edhe në ato raste kur 

mungojnë fakte dhe prova të mjaftuara për 

konstatimin dhe vërtetimin e një gjendjeje që 

është objekt shqyrtimi në procedurën 

kundërvajtëse. 

  

Shembull:   

Rasti kur ndodhë ndonjë aksident në trafikun 

rrugor në mes të dy automjeteve, kurse që të dy 

të aksidentuarit lëshojnë vendndodhjen e 

aksidentit, ndërkaq  nën ndikimin e kushteve 

atmosferike janë eliminuar dhe asgjësuar 

shenjat dhe gjurmët të cilat mund të ngelin në 

venin e ngjarjes , mungesës së dëshmitarëve të 

rastit , kurse provat nuk mund të merren  në 

ndonjë mënyrë tjetër,( siç është dalja në vend 

shikim ku ka ndodhë aksidenti, apo faktet nuk 

mund të sigurohen as me anë të 

rikonstruksionit të më vonshëm), ndërkaq palët 

e aksidentuara për shkaqe të ndryshme, nuk 

kanë shprehur ndonjë interesim për ndriçimin e 

rrethanave në të cilat ka ndodhë rasti, në 

situata të ngjashme për shkaqe të mungesës së 

provave duhet pushuar procedurën 

kundërvajtëse në vështrim të nenit 198 al.1 

pika 8 të Ligjit mbi Kundërvajtjet.Gjithashtu 

kemi theksuar se vërtetimi i gabuar i gjendjes 

faktike mund të ndodhë  në rastet kur marrja 

apo përzgjedhja e ndonjë fakti apo prove është 

bërë në mënyrë të gabuar, ndërkaq gjykata 

vendimin e vetë e bazon pikërisht në këtë fakt 

të pa provuar. 

  

Shembull:   

Rasti i shfrytëzimit dhe eksploatimit të rërës 

dhe të zhavorrit pa leje të organit kompetentë, 

kur i pandehuri në mbrojtjen e tij deklaron se e 

ka tjetërsuar parcelën e tokës nga e cila është 

bërë eksploatimi i rërës, por gjykata këtë fakt 

nuk e provon me kontratë të vlefshme  për 

shitblerjen e parcelës së përmendur, por 

konstaton se ekzistojnë rrethana që 

përjashtojnë përgjegjësinë kundërvajtëse të të 

pandehurit për kundërvajtjen e kryer dhe në 

vështrim të nenit 198 al. Pika 2 të Ligjit mbi 

Kundërvajtjet e pushon procedurën 

kundërvajtëse. Gjithashtu kemi thënë se 

vërtetimi i gabuar i gjendjes faktike mund të 

ndodhë edhe në rastet kur gjykata faktin apo 

provën që e ka nxjerrë dhe administruar e 

vlerëson si jo ekzistues, kurse vendimin e vetë 

e mbështet në disa fakte tjera jo aq të 

rëndësishme juridike. 

 

Shembull:   

I pandehuri pas shoqërimit të detyrueshëm në 

Stacionin e Policisë, duke qenë nën ndikimin e 

alkoolit  sillet në mënyrë arrogante duke 

bërtitur me zë të lartë dhe duke thyer një 

karrige gjatë kohës së ndalimit në lokalin të 

destinuar për ndalim të personave  për një kohë 

të caktuar, ai për këtë veprim pandehet të ketë 

kryer kundërvajtjen nga neni 18 al.1 pika 10 të 

LRQP, gjë që për këtë vepër gjykata më në 

fund e shpall përgjegjës dhe i shqipton dënimin 

sipas ligjit. 

Në rastin e paraqitur, gjykata nuk e ka marrë 

për bazë faktin vendimtar se i pandehuri 

veprimin e ka kryer në lokal të mbyllur, i cili 

sipas ligjit të zbatueshëm (neni 3 të LRQP), 

nuk trajtohet si vend publik, në këtë rast 

gjykata i ka dhënë rëndësi faktit të veprimit të 

të pandehurit gjatë ndaljes në lokalin e 

mbyllur, jo vendit-si fakt vendimtar ku ka 

ndodhë veprimi, edhe në këtë rast gjykata është 

dashtë ta pushojë procedurën  në vështrim  të 

nenit 198 pika l. të Ligjit mbi Kundërvajtjet 

për shkaqe të mos ekzistimit të elementeve që 
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do të krijonin figurën e veprës kundërvajtëse 

për të cilën është pandehur. 

Përfundimisht kemi sqaruar se deri te vërtetimi 

i gabuar i gjendjes faktike mund të ndodhë 

edhe në rastet kur gjykata gjatë procesit 

provues për ndriçimin e një rasti ka vendosur 

që mos të nxjerr prova tjera më të rëndësishme, 

duke konsideruar se gjendja faktike është 

vërtetuar në masë të mjaftuar, gjë që edhe merr 

aktvendim përfundimtar. 

  

Shembull:   

I pandehuri gjatë seancës së shqyrtimit në 

mbrojtjen e tij deklaron se posedon patentë-

shoferin të vlefshëm, por ditën kur është 

ndaluar nga polici i trafikut deri sa ka qenë 

duke ngarë veturën e tij,  atë rastësisht e kishte 

harruar në shtëpi, apo në rastin kur i pandehuri 

si pronar i subjektit afarist, në gjykatë deklaron 

se ditën kur inspektori sanitar kishte bërë 

shikimin inspektues në lokalin e tij afarist, nuk 

ka qenë prezent, por punëtori nuk ka mundur 

për të hapur arkën në të cilën kanë qenë të 

mbyllura librezat sanitare për të gjithë 

punëtorët, ndërkaq gjykata merr aktvendim 

dënues duke mos nxjerrë fakte dhe prova tjera 

për vërtetimin e rastit të lartpërmendur.    

 

A.1. Kuptimi i faktit dhe rëndësia e tij në procedurën kundërvajtëse 

 

Nocioni fakt ka kuptimin e ndonjë ngjarje, 

ndodhie,sendi apo dukurie të realitetit objektiv 

i ndërlidhur edhe faktet tjera të cilat si të tilla 

paraqesin thelbin e një çështjeje kundërvajtëse 

të ekzistimit apo të mosekzistimit të tyre  që i 

nënshtrohet procesit të të provuarit dhe të 

vërtetuarit në procedurën adekuate 

kundërvajtëse.  

Faktet në esencë janë objekt i të provuarit, gjë 

që në këtë drejtim gjykata ka për detyrë 

parësore të angazhohet  profesionalisht dhe 

teknikisht për vërtetimin e tyre, ngase në të 

shumtën e rasteve palët në procedurë nuk janë 

në gjendje ta bëjnë një gjë të tillë. 

Faktet të cilat duhet vërtetuar, ndryshe quhen  

“fakte juridike relevante”, kurse në 

terminologjinë ,ligjore zakonisht emërtohen si 

fakte vendimtare, fakte të rëndësishme, fakte 

treguese (indikator), fakt plotësues, por është e 

rëndësishme se në procedurë përkatëse duhet 

vërtetuar ekzistojnë apo nuk ekzistojnë. 

Në procedurën kundërvajtëse ngjashëm me atë 

penale, duhet bërë përpjekje që të gjitha faktet 

të vërtetohen drejtpërsëdrejti, qoftë me 

perceptim personal të gjyqtarit qoftë nëpërmjet 

perceptimit të personave tjerë, por në disa raste 

për shkaqe të natyrës dhe specifikës së rastit, 

kjo është vështirë të realizohet, ashtu që 

ekzistimi apo mos ekzistimin e një fakti të 

tillë-gjykata mund ta konstatoi në mënyrë 

indirekte. 

Nga sa u tha më sipër, mund të përfundohet se 

rëndësia e faktit që i nënshtrohet procesit të 

drejtë të të provuarit nuk qëndron në sasinë e 

tyre , por  në cilësinë dhe tërësinë të ndërlidhur 

kushtimisht edhe me faktet tjera në saje të të 

cilave gjykata konstaton gjendjen e plotë të 

rastit që ka ndodhë në realitetin objektiv, në 

këtë bazë e mbështetë vendimin e vet, si i tillë 

është vështirë se mund të rrëzohet me mjetet 

goditëse.     

 

A.2. Kuptimi i provës 

 

Gjykata fiton njohuri për faktet kontestuese 

nëpërmjet procesit të të provuarit me perceptim 

të drejtpërdrejt personal qoftë në mënyrë 

indirekte nga deklarimi i personave tjerë fizik. 

Edhe në procedurën kundërvjatëse mund të 

hasin prova të ndryshme me anën e të cilave 

vërtetohen faktet të rëndësishme. 

Me nocionin provë-argument kuptojmë çdo të 

dhënë e cila në procedurën gjyqësore saktëson 

(flet-dëshmon) për saktësinë e ndonjë fakti të 
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rëndësishëm. Thënë më qartë, prova është 

burim njohurish për faktet që vërtetohen-

konstatohen në procedurën kundërvajtëse. 

Prova i hasim në çdo fazë të procedurës 

kundërvajtëse, ato mund ti propozojë 

parashtruesi i kërkesës për inicimin e 

procedurës kundërvajtëse konform (n.135 p.4 

të LK), ato mund ti propozojnë palët në 

procedurë, sikur mund të propozohen edhe në 

mjetet e rregullta (ankesë dhe kundërshtim), 

dhe në mjetet e jashtëzakonshme juridike 

(kërkesë për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

aktvendimit të formës së prerë neni 234 të LK 

dhe në kërkesë për përsëritjen e procedurës 

kundërvajtëse 

n.228 të LK). 

 

A.3. Mjeti i provës 

 

Mjeti i provës paraqitet si burim i provës, 

shërben si instrument nëpërmjet të cilit 

transmetohet përmbajtja e provës nga burimi i 

sajë deri te gjykata. 

Në procedurën kundërvajtëse si mjete provuese 

zakonisht paraqiten persona p.sh. i pandehuri, 

dëshmitari dhe eksperti, sende p.sh. shkresa, 

mjete, dokumente (leja e qarkullimit, patentë 

shoferi, libreza sanitare, leja e punës etj.)  ose 

veprime p.sh. marrja në pyetje e të pandehurit, 

të dëshmitarit, të ekspertit, këqyrja në vendin e 

ngjarjes, bastisja e personave dhe lokaleve 

(neni 158-188 të LK) etj.  

Përdorimi i mjeteve provuese duhet të 

realizohet me metoda adekuate tekniko-

shkencore, gjë që kërkon ngritje profesionale 

dhe përvojë në lëmit e ndryshme duke ruajtur 

personalitetin, dinjitetin dhe integritetin e 

individit. 

Çështja e veprimeve me mjete të provës ka 

rëndësi procedurale dhe shoqërore, ngase 

gjendja faktike nuk mund të konstatohet në 

mënyrë arbitrare lidhur me nxjerrjen ,marrjen  

sistemimin dhe vlerësimin e mjeteve provuese, 

sepse në këtë drejtim ekzistojnë përkufizime 

përkatëse ligjore.  

Ligji për kundërvajtjet që aktualisht zbatohet 

në Kosovë, nuk përmban disa norma për këto 

për këto përkufizime, (neni 159 të LK), 

shprehimisht thuhet se duhet respektuar 

personalitetin e të pandehurit, ndaj tij nuk 

guxon të përdoret forca, kanosja, mashtrimi 

dhe mjete të ndryshme në mënyrë që në këtë 

gjendje të merret deklarata e tij. 

Një përkufizim  të tillë p.sh. mund ta marrim 

rastin kur një i pandehur për të cilin dyshohet 

se gjatë ngasjes të automjetit të jetë nën ndikim 

të alkoolit, për konstatimin e këtij fakti nuk 

lejohet që i njëjti të detyrohet dhënien e gjakut 

për analizë, meqë ekzistojnë mjete tjera 

tekniko-shkencore për të vërtetuar këtë fakt. 

Mirëpo nëse vetë i pandehuri kërkon dhënien e 

gjakut për analizë me qëllim të konstatimit të 

sasisë të alkoolit në gjakun e tij-atëherë kjo do 

të lejohet, meqë paraqet provë të 

pakontestueshme në këtë drejtim, gjithashtu 

nuk lejohet që ndaj të pandehurit, dëshmitarit 

apo ekspertit të përdoren metoda mashtrimi, 

dredhi, detyrimi apo përdorimi i substancave 

narkotike-narkoanaliza, që në këto situata apo 

rrethana të deklarohen lidhur me ndonjë 

çështje kundërvajtëse. 

Këto prova konsiderohen të kundërligjshme 

dhe si të tilla janë të pa papranueshme në të 

cilat assesi nuk mund të mbështetet vendimi 

gjyqësor, në të kundërtën ai do të rrëzohet me 

mjetet goditëse. 

 

A.4. Klasifikimi i provave 

 

Ligji për Kundërvajtjet, i cili aktualisht është i 

zbatueshëm nuk përmban dispozita përkatëse 

lidhur me klasifikimin e provave, megjithatë 

në praktikën kundërvajtëse hasim në prova të 

ndryshme-varësisht nga natyra dhe elementet 

përbërëse të veprës kundërvajtëse, për këtë 
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mendoj se përshtatshmërish si në procedurën 

penale mund të bëhet klasifikimi i tyre, më sa 

vijon: 

 

-     Prova rënduese dhe prova mbrojtëse,  

- Prova të drejtpërdrejta dhe prova të 

tërthorta, 

- Prova origjinale dhe prova të 

prejardhura, 

- Prova personale dhe prova materiale, 

- Prova të plota dhe jo të plota etj. 

 

Provë rënduese-rrjedhimisht është ajo në të 

cilën mbështetet kërkesa e parashtruar për 

inicimin e procedurës kundërvajtëse, kundër 

personit të caktuar p.sh. ai pandehet (rëndohet) 

për kundërvajtje prishje të rendit dhe qetësisë 

publike, sepse më datë 05.05.2005, në rrugën e 

fshatit H. fizikisht e sulmon të dëmtuarin B 

duke e goditur 3-4 herë me një shkop në trup, 

duke i shkaktuar gjakosje, me këtë ka kryer 

kundërvajtje nga neni 18 al. 1 pika 5 të LRQP, 

,propozohen provat dhe kërkohet që i njëjti të 

dënohet sipas ligjit. 

Provë mbrojtëse-i pandehuri A mohon tërësisht 

kundërvajtjen dhe çdo pikë të kërkesës duke u 

thirr në alibi personale se atë ditë i njëjti ka 

qenë në Tiranë, si provë prezanton pasaportën 

por edhe adresën dhe numrin e telefonit të 

personit si nikoqir. 

Provë e drejtpërdrejtë-konsiderohet ajo provë e 

cila provon ekzistimin apo mosekzistimin e 

faktit kontestues në mënyrë direkte  p.sh. 

dëshmia e dëshmitarit okular i cili 

drejtpërdrejti e ka perceptuar rastin kur personi 

“A”, në vend, kohë dhe rrethana konkrete e ka 

kryer një vepër kundërvajtëse  duke bërë 

përshkrimin e çdo veprimi faktik të tij deri në 

detaje. Provë direkte konsiderohet edhe  

deklarimi i të pandehurit (neni 158-162 të LK), 

këqyrja  e vendit, mendimi i ekspertit (neni 

172-180 LK), bastisja e lokaleve dhe 

personave (neni 181-183 LK). 

Provë e tërthorët- (indikacioni, parashenja), 

trajtohet si provë indirekte në të cilën nuk 

mund të mbështetet vendimi gjyqësor, 

megjithatë ndihmon gjykatën në konstatimin e 

ekzistimit apo të mosekzistimit të një fakti, 

p.sh. një ditë gjatë vështrimit rojtari i pyllit 

konstaton se në vendin e caktuar në pyllin e 

pronës shtetërore ishte bërë prerje e masës 

drunore në sasi prej 30 vishkuj të llojit bredhi, 

por kryesi ishte i panjohur. 

I njëjti rojtar afër vendit ku ishte bërë prerja e 

masës drunore i takon disa barinj të cilët i 

rrëfejnë se një ditë më parë kanë parë personin 

“A”, duke hyrë me traktor në atë vend dhe pas 

pak kanë dëgjuar zhurmën e motosharrës si 

dhe rrëzimin e drunjëve. Rojtari në vështrim të 

(nenit 181 të LK), kërkon nga gjykata vendore 

kundërvajtëse dhënien e urdhrit për bastisjen 

në oborrin dhe lokalet e personit “A”, pas 

dhënies së urdhrit me shkrim fillon zbatimi i 

bastisjes në vështrim të (nenit 183 LK),  dhe 

me atë rast në oborr gjenden 30 vishkuj bredhi 

, motosharra dhe traktori me të cilat 

prezumohet se është bërë prerja dhe bartja e 

masës drunore. Hartohet procesverbali të cilin 

e nënshkruajnë personat prezent, bëhet 

fotografimi i masës drunore, merren 

dimensionet, kurse raporti dhe procesverbali i 

dorëzohen në kompetencë autoritetit pyjor në 

vështrim të (nenit  134 dhe 135 pika 4 të LK), i 

cili paraqet kërkesë për inicimin e procedurës 

kundërvajtëse nga (neni 36,  p.2 a të LP).  

Nga demonstrimi i këtij rasti konstatojmë se si 

nga provat e tërthorta është arritur deri te 

provat e drejtpërdrejta, gjë që  parashtruesi i 

kërkesës si provë direkte propozon :rojtarin  

e pyjeve, të pandehurin “A”, dhe tre 

dëshmitarë tjerë që kanë qenë prezent kur është 

bërë bastisja në oborrin e të pandehurit “A”.         

Për vërtetimin nëse një provë është direkte ose 

indirekte duhet nisur dhe sqaruar marrëdhënien 

që ka një provë ndaj një fakti kryesor, p.sh. 

dëshmia e një dëshmitari i cili ka deklaruar se 

në ditën, kohën dhe vendin e caktuar para se të 

ndodhë vepra kundërvajtëse pjesëmarrje në 

rrahje nga personat  A dhe B, ndaj personit-të 

dëmtuarit C, dëshmitari D, duke kaluar diku 

pranë vendit të ngjarjes kishte dëgjuar kur të 

pandehurit A dhe B duke iu kërcënuar me 

vrasje personin C, është provë indirekte, sepse 

kërcënimi me vrasje nuk është realizuar, por 

fakti se i dëmtuari C, është sulmuar fizikisht 
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dhe rrahur pikërisht në atë ditë, kohë dhe në atë 

vend, ky fakt dhe kjo rrethanë ka një  lidhje të 

tërthortë me veprimin kërcënues, sepse fakti 

kryesor nuk është kërcënimi (neni 19 al.1 p.1 

të LRQP), por pjesëmarrje në rrahjen e 

personit C nga personat A dhe B në vendin 

publik (neni 18 al.1p.5 të LRQP). 

 

Nga shembulli i paraqitur,mund të 

përfundojmë se një provë indirekte-si e vetme 

e pashoqëruar edhe në prova tjera nuk mund të 

vërtetoi dhe provoj kryesin e veprës të 

përshkruar më sipër, ngase për vërtetimin e 

plotë të gjendjes faktike në rastin e dhënë se 

personat A dhe B bashkërisht e kanë sulmuar 

dhe rrahur personin C, duhet  marrë, nxjerrë 

dhe vlerësuar edhe prova tjera të cilat do të 

ndriçonin edhe fakte , raporte dhe rrethana 

tjera duke zbuluar shkaqet, motivet e palëve në 

konflikt, marrëdhëniet e tyre të mëhershme, 

faktet lidhur me atë se si janë takuar në atë 

kohë, vend, si është dukur i dëmtuari, kush i ka 

ofruar ndihmë mjekësore, çfarë lëndimi dhe 

mjetesh është sulmuar, çka është gjetur në 

vendin e ngjarjes e kështu me radhë.  

 

A.5. Provat origjinale dhe të prejardhura 

 

Provë origjinale është ajo provë e cila merret 

drejtpërsëdrejti nga burimi i saj. 

Konsiderohet provë origjinale, meqë 

transmetuesi i saj i ka perceptua faktet me 

shqisat e veta p.sh. deklarimi i dëshmitarit 

okular, pohimi i të pandehurit, provat 

materiale, shkresat dokumentet etj. 

Provë e prejardhur konsiderohet prova për të 

cilën gjykata ose organi tjetër procedues mëson 

tërthorazi nga ndonjë burim tjetër p.sh. 

deklarimi i dëshmitarit për atë që ka dëgjuar 

nga dëshmitari origjinal (okular) , kopja e 

ndonjë dokumenti, ekstrakti  etj. 

Provat e prejardhura nuk kanë fuqinë provuese 

sikur provat origjinale, por shërbejnë për 

zbulimin e provës origjinale (përveç në rastet 

kur provat origjinale janë zhdukur, asgjësuar 

apo ka ndodhur vdekja e dëshmitarit apo palës 

së dëmtuar.   

Për të sqaruar nocionin e provës së tërthortë si 

provë e prejardhur apo dëshmimi sipas 

dëgjimit, paraqesin rastin që faktikisht ka 

ndodhë:  

Dëshmitari “D” më datë 10.10.2005, në ora 

12,00, paraqet rastin në Stacionin Policor se në 

shtëpinë e saj në fshatin H... kishte shkuar i 

pandehuri “A”, përndryshe i vëllai i 

bashkëshortit (kunati), dhe në bisedë e sipër i 

kishte thënë djalit më të rritur “B”,  që di 

kallëzojë nënës se isha këtu dhe që ajo të mos 

shkaktojë telashe me babain tuaj dhe me ju, se 

përndryshe nuk do të toleroj që kështu të 

pësoni ju dhe babai i juaj. Dëshmitarja dhe 

Stacioni Policor këtë veprim e trajtojnë si 

kërcënim, ashtu që Stacioni Policor paraqet 

kërkesë për inicimin e procedurës 

kundërvajtëse kundër të pandehurit “A”, për 

kundërvajtje të sanksionuar sipas (nenit 19 al.1 

p.1 të LRQP). Gjykata e Kundërvajtjes në P... 

e fillon dhe zhvillon procedurën, ashtu që i 

pandehuri “A”, në tërësi mohon veprën, duke 

sqaruar se ditën kritike atë e kishte ftuar i 

vëllai në shtëpi për ta njoftua më konkretisht se 

raportet bashkëshortore ishin përkeqësuar, se 

bashkëshortja e tij nuk po kujdeset fare për te 

dhe gati aspak për fëmijët e tyre, meqë ky ishte 

polic i SHPK-ës, kishte frikë se do ta humbas 

punën po të ndërmerrte ndonjë masë tjetër ndaj 

bashkëshortes së tij, kështu në një mënyrë 

kishte kërkuar këshilla nga i vëllai se si me 

dalë nga kjo situatë e krijuar pa fajin e tij. Si 

provë ka propozuar të deklarohet më 

konkretisht i vëllai si dhe djali më i rritur i të 

vëllait “B”, i cili gjatë tërë kohës deri sa të dy 

vëllezërit kishin biseduar rreth këtij rasti kishte 

qenë prezent. Dëshmitarja “D” në gjykatë 

kishte deklaruar se gjatë kohës kur kunati i saj-

tani i pandehuri “A”, kishte shkuar në shtëpinë 

e saj, ajo kishte qenë në vendin e punës, por 

më vonë djali i saj “B”, e kishte marrë atë në 

telefon dhe e kishte informuar për rrjedhjen e 

bisedës që ishte zhvilluar në shtëpinë e tyre. 
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Gjykata e shkallës së parë, në saje të të 

dhënave në kërkesën e paraqitur dhe deklarimit 

të dëshmitares konsideron se gjendja faktike 

është vërtetuar në masë të plotë, gjë që merr 

aktvendim me të cilin të pandehurin “A” e 

shpall përgjegjës për kundërvajtjen e kryer nga 

(neni 19 al.1 p.1 të LRQP) dhe i shqipton 

dënimin përkatës. 

I pandehuri kundër këtij aktvendimi paraqet 

ankesë, për shkaqe të konstatimit të gabuar të 

gjendjes faktike, propozon që të abrogohet 

aktvendimi i ankimuar dhe çështja ti kthehet 

gjykatës së shkallës së parë në plotësim 

procedure dhe rivendosje.          

Si provë propozon të merret në pyetje i vëllai i 

tij “C”, i cili personalisht e kishte ftuar që ky të 

shkoj në shtëpinë e tij për të biseduar se si të 

veproj në mënyrë që raportet më bashkëshorten 

e tij “D”, të përmirësohen apo të gjendet 

ndonjë zgjidhje tjetër e përshtatshme si dhe të 

deklarohet edhe djali më i rritur i të vëllait “B”, 

i cili tërë kohën ka qenë prezent në dhomën për 

derisa të dy vëllezërit-babai dhe axha i tij 

kishin biseduar lidhur me rastin. Gjykata e 

Lartë e aprovon ankesën si të bazuar pas 

konstatimit se gjendja faktike lidhur me 

ekzistimin e veprës dhe të përgjegjësisë 

kundërvajtëse nuk ishte vërtetuar në masën e 

duhur, natyrisht e abrogon aktvendimin e 

ankimuar dhe e udhëzon gjykatën e shkallës së 

parë që në riprocedurë të nxjerrë prova 

plotësuese: të merr në pyetje të vëllain e të 

pandehurin, djalin e tij si dëshmitar okular të 

cilët do të sqaronin faktin e rëndësishëm se a 

është kërcënuar i pandehuri “A” ,se do të 

sulmoj jetën apo trupin e personit “D”, apo 

ndaj ndonjë nga fëmijët e tyre se ka për ti 

rrahur apo me ndonjë kërcënim të ngjashëm, 

duke u bazuar në faktin kontestues se vendimi i 

gjykatës nuk mund të mbështetet vetëm në 

dëshminë e dëshmitarit sipas kallëzimit 

(dëgjimit), por duhet nxjerrë prova burimore të 

drejtpërdrejta në të cilat do të mbështetet 

aktvendimi i ri lidhur me të njëjtën çështje. 

 

A.6. Objekt i të provuarit 

 

Objekt i provës janë faktet juridike të 

rëndësishme që kanë të bëjnë me përshkrimin 

faktik të veprës kundërvajtëse, që nënkupton 

vërtetimin e elementeve që e përbëjnë figurën 

e veprës kundërvajtëse, karakteristikat e kryesit 

të saj dhe të gjitha faktet dhe rrethanat e 

rëndësishme për ndriçimin e plotë  të çështjes 

që shqyrtohet. Tërësia e fakteve juridike 

relevante përcakton gjendjen faktike të një  

çështjeje kundërvajtëse. Përcaktimi i objektit të 

të provuarit pikësëpari mbështetet në aktin e 

kërkesës të paraqitur nga organi kompetent për 

fillimin procedurës kundërvjatëse dhe në 

propozimet e të pandehurit ose të mbrojtësit të 

tij si dhe në propozimet e të dëmtuarit ose të 

përfaqësuesit të tij të cilat gjykata i çmon si të 

rëndësishme. Në këtë drejtim gjykata është e 

autorizuar ta bëjë përzgjedhjen e fakteve të 

cilat duhet vërtetuar dhe të provave të cilat 

duhet proceduar, si të natyrës materiale ashtu 

edhe procedurale. 

Ndërkaq si fakte të cilat duhet vërtetuar te çdo 

vepër kundërvajtëse, zakonisht reflektohen 

:veprimi i kundërligjshëm, koha,vendi ku ka 

ndodhë veprimi, mjeti veprues, pasojat e  

shkaktuara etj. të cilat konsiderohen si fakte të 

jashtme, si të tilla verifikohen me analizë dhe 

shqyrtim të drejtpërdrejtë. 

Faktet e brendshme i përkasin personalitetit të 

kryesit të veprës kundërvajtëse, siç janë: niveli 

i përgjegjësisë,motivi,paramendimi, 

pakujdesia, shkalla e zhvillimit psiko-

sociologjik, niveli i arsimimit dhe shprehitë 

tjera jetësore  të cilat paraqesin gjendjen  

Psiko-sociologjike të personalitetit të kryesit të 

veprës, kuptohet këto fakte janë të ndërlikuara 

dhe si të tilla paraqesin vështërsi për tu zbuluar 

në tërësi. 

 

 

A.7. Barra e provës 
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Ekzistojnë tri tipe të barrës së provuar: 

1. Tipi akuzator-në këtë tip barra e të provuarit 

qëndronte ekskluzivisht në paditësin,  

2. Tipi inkuizitor- në këtë tip funksioni i 

ndjekjes kaloi në kompetencë në duart e 

gjykatës, andaj edhe barra e provës i takoj 

gjykatës dhe 

3. Tipi i përzier-në këtë tipi barra e të provuarit 

iu takon palëve procedurale, në radhë të parë 

paditësit të autorizuar e në rastet kundërvajtëse 

organit të autorizuar për paraqitje të kërkesës 

për inicimin e procedurës kundërvajtëse. 

Në të drejtën tonë kundërvajtëse (neni 66 të 

LK) , shprehimisht përcaktohet obligimi i 

gjykatës kundërvajtëse që në mënyrë të plotë 

dhe me saktësi ti konstatojë faktet të cilat janë 

të rëndësishme për marrjen e aktvendimit, 

duke bërë baraspeshimin e rrethanave rënduese 

dhe lehtësuese për të pandehurin, ndërkaq 

sipas (nenit 69 të LK), është përcaktuar se 

vlerësimi i provave bëhet sipas bindjes së lirë 

të gjykatës.   

 

A.8. Marrja e provës 

 

Me marrje të provës kuptojmë gjetjen dhe 

zbulimin e provave si dhe fiksimin procedurale 

të tyre  që do të shërbejnë gjatë procedurës 

provuese gjyqësore. 

Të zbulosh një provë do të thotë të konstatosh 

ekzistimin e dikujt i cili din diçka lidhur me 

faktet e rëndësishme se a ekziston farë gjurme 

e veprës kundërvajtëse, çfarë është ajo, objekti 

i cili do të shërbej si provë në procedurën 

kundërvajtës etj.        

 

Edhe në procedurën kundërvajtëse ,parimisht 

provat i paraqesin palët , në radhë të parë 

organet shtetërore dhe organet tjera të  cilat 

janë të autorizuara ti paraqesin kërkesat për 

inicimin e procedurës kundërvajtëse sipas 

detyrës zyrtare,ato duhet udhëzuar gjykatën 

duke treguar se ku gjenden burimet e 

provave,duke mos përjashtuar mundësinë që 

edhe gjykata me vetiniciativë mund të 

informohet   në mënyra përkatëse  për 

ekzistimin ndonjë prove. 

Palët mund të propozojnë nxjerrjen, marrjen 

dhe administrimin e provave  gjatë gjithë 

kohës përderisa zgjatë procedura 

kundërvajtëse, mandej me ankesë apo me 

kundërshtim kundër aktvendimit të gjykatës së 

shkallës së parë, si mjete të rregullta juridike 

dhe më në fund edhe me mjete të 

jashtëzakonshme juridike. 

 

A. 9. Shqyrtimi dhe verifikimi i provave 

 

Kjo fazë procedurale paraqet aktivitetin më të 

rëndësishëm të procedurës provuese, ngase në 

këtë fazë gjykata përqendrohet në vërtetimin sa 

më të plotë të gjendjes faktike si bazë për 

marrjen e aktvendimit përkatës për një çështje 

kundërvajtëse, lidhur me konstatimin e kryesit 

të veprës, përgjegjësinë dhe për sanksionin 

kundërvajtës që do ti shqiptohet. 

Prova që është marrë dhe shqyrtuar duhet të 

verifikohet duke i eliminuar zbrazësitë 

eventuale si dhe paqartësitë tjera, pastaj duke i 

krahasuar dhe vlerësuar me provat tjera. 

 

 

A. 10. Vlerësimi-çmuarja provave 

 

Është faza e fundit dhe më e rëndësishme e 

procesit të të provuarit të fakteve të 

rëndësishme,ngase gjykata do të vlerësoi çdo 

provë një nga një, ashtu që një fakt kontestues 

e merr si të vërtetë apo të pavërtetë, kështu 

konstaton të vërtetën në procedurë, arsyet dhe 
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shkaqet e marrjes së një prove si të vërtetë dhe 

eliminimin e një prove tjetër. 

Vlerësimi i provave është proces operimi 

mendor dhe i ndërlikuar për realizimin e të cilit 

përveç njohurisë së ligjshmërive të të 

menduarit logjik, është e nevojshme edhe 

njohja e psikologjisë gjyqësore e cila merret 

me studimin e ligjshmërive rreth  formimit dhe 

manifestimit të vetëdijes së pjesëmarrësve në 

procedurë. 

Në të drejtën tonë kundërvajtëse-çmuarja e 

provave bëhet sipas teorisë progresive, ngase 

gjykata ka për detyrë që me ndërgjegje dhe 

profesionalizëm të vlerësoi çdo provë një nga 

një dhe në lidhje me provat tjera të nxjerrë 

përfundimin se  një fakt a është provuar 

plotësisht në saje të të cilit mund të  

konstatohet  gjendja faktike e rastit , për këtë 

gjykata kundërvajtëse në arsyetimin e 

aktvendimit të vetë duhet ti paraqes në mënyrë 

të veçantë dhe të plotë përcaktimin lidhur me 

atë pse e ka marrë një fakt si të provuar ose si 

të paprovuar kur ka vendos një çështje (neni 

204 al.4  të LK). 

 

B. Trajtimi i provave 

 

B.1. Deklarimi i te pandehurit 

 

Marrja në pyetje të pandehurit në procedurën 

kundërvajtëse në esencë reflektohet si burim i 

veçantë i mjeteve provuese për vërtetimin e 

fakteve kontestuese, pavarësisht nga e drejta e 

tij për tu mbrojtur apo për të heshtur konform 

(nenit 158-162 të Ligjit mbi Kundërvajtjet). 

Në të gjitha procedurat gjyqësore  rreptësishtë 

është e ndaluar çdo formë të keqtrajtimit, 

ndërhyrjes fizike, përdorimin e narko-analizës , 

lodhjes , torturës, shtrëngimit, mashtrimit apo 

hipnotizimit , premtimi për ndonjë përfitim, 

përdorimin e medikamenteve për dobësimin 

dhe zvogëlimin e kujtesës dhe aftësisë së të 

pandehurit për të kuptuar rëndësinë rëndësinë e 

çështje për të cilën  deklarohet  (neni 159 LK). 

Narko-analiza është metodë me ndihmën e të 

cilës nga një person arrihet një e dhënë apo e  

 

 

 

 

vërteta ashtu që atij (në formë injeksioni ose në 

mënyrë tjetër i jepen substanca narkotike të 

cilat ndikojnë në zvogëlimin e vetëdijes së tij), 

ashtu që në këtë gjendje pa pasur mundësi për 

të menduarit logjik iu përgjigjet pyetjeve, duke 

mos ditur  rëndësinë dhe  sa kjo është e 

dëmshme për te, përkatësisht në këtë situatë ai 

do të jetë në gjendje të deklarohet edhe kundër 

dëshirës së tij. 

Ndaj të pandehurit ndalohet përdorimi i 

hipnozës, sepse personi në këtë gjendje 

hipnotizimi nuk është në gjendje të disponojë 

mendjen e vet, përkatësisht nuk ka kontroll 

mbi fjalët dhe mendimet e veta, ngjashëm me 

këtë ndaj tij nuk lejohet ti parashtrohen pyetje 

kapcioze (supozim se i pandehuri veç më parë 

lidhur me atë çështje ka pohuar diçka, edhe pse 

në realitet atë nuk e ka pohuar). 

B.2. Pohimi i te pandehurit 

 

Ska dyshim se i pandehuri është personi që më 

së miri e di të vërtetën lidhur me veprën 

kundërvajtëse për të cilën pandehet ta ketë 

kryer, gjë që deklarimi i tij , posaçërisht 

pohimi i dhënë në mënyrë të sinqertë në kushte 

dhe rrethana normale, ka rëndësi të madhe për 

ndriçimin e çështjes kundërvajtëse. Për këtë 

arsye pohimi i të pandehurit konsiderohet si 

provë në procedurën kundërvajtëse, edhe pse 

shprehimisht ky fakt nuk është paraparë me 

dispozitat të Ligjit për Kundërvajtjet, por ketë 

duhet trajtuar përshtatshmërish me dispozitat të 

(nenit 315-358 dhe 402 të KPPPK), ku 

parashihet se aktgjykimi në procedurë penale 

nuk mund të ankimohet për shkaqe të 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike, nëse i pandehuri ka pohuar të gjitha 

pikat e aktakuzës, këtë duhet zbatuar edhe në 
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çështjet kundërvajtëse kur i pandehuri i ka 

pohuar të gjitha pikat rënduese të kërkesës. 

Rrjedhimisht në procedurën akuzatore, kur i 

pandehuri e konsideron vetën fajtor dhe 

pohonte kryerjen e veprës, shpallje fajtor, 

kurse në procedurën inkuizitore pohimi i të 

pandehurit konsiderohej mbretëreshë e 

provave- kishte fuqinë e provës së plotë. 

Pavarësisht nga kjo në të drejtën tonë si penale 

dhe kundërvajtëse, pohimi i të pandehurit 

konsiderohet si provë dhe vlera e tij çmohet 

duke krahasuar dhe analizuar me prova tjera 

sipas bindjes progresive të gjykatës, dhe atë: 

1. i pandehuri e kupton natyrën  e veprës dhe 

pasojat e pohimit sipas kërkesës,         

2. pohimi duhet të jetë në baza vullnetare apo 

pas këshillimit të të pandehurit me avokatin e 

tij mbrojtës, 

3. pohimi duhet të mbështetet në faktet që 

është objekt në kërkesën e paraqitur dhe 

4. të mos ekzistojnë rrethanat për hedhjen e 

kërkesës së paraqitur në vështrim të (nenit 137 

pika 1-5 të LK). 

 

B.3. Dëshmia e dëshmitarit si prove 

 

Edhe në procedurën kundërvajtëse, dëshmia e 

dëshmitarit ka rëndësi shumë të madhe për 

vërtetimin e një fakti lidhur me një çështje 

kundërvajtëse,  që ka të bëjë për kryesin e 

veprës dhe për rrethanat tjera në të cilat është 

kryer ajo. 

Në procedurën penale, dëshmitarit i bëhen 

pyetje kryqëzore nga palët prezente gjatë 

seancës së shqyrtimit të çështjes penale, 

ngjashëm me këtë kjo mundësi parashihet edhe 

sipas (nenit 161 të LK), kur gjykata bënë 

ballafaqimin e të pandehurit dhe të dëshmitarit 

apo kur bëhet ballafaqimi i një dëshmitari me 

një dëshmitar tjetër (neni 169 të LK). 

Kur pyetet dëshmitari lidhur me një çështje 

kundërvajtëse, gjykata e njofton se është i 

obliguar të thotë të vërtetën dhe nuk guxon 

asgjë të heshtë, ngase për dëshmi të rrejshme 

përgjigjet për veprën penale. Gjykata duhet të 

ketë parasysh respektimin e tipareve 

psikologjike varësisht nga personaliteti i 

dëshmitarit, siç janë: fëmijët, të miturit, 

personat e moshuar, duke respektuar veçori 

tjera të personalitetit. 

Dëshmitarët e privilegjuar si dhe dëshmitarët 

tjerë të cilët janë të liruar nga obligimi i 

dëshmimit janë të paraparë në (nenin 164 dhe 

165 të LK). 

 

B.4. Dëshmitari okular 

 

Ligji aktual për kundërvajtjet nuk parasheh dhe 

nuk sqaron kuptimin e dëshmitarit okular, 

megjithatë praktika gjyqësore kundërvajtëse 

këtë dëshmitar e konsideron si mjet i 

rëndësishëm ( ai nuk mund të zëvendësohet me 

dëshmitarë tjerë ,sikur mund të  ndodhë me 

ekspertin profesional ), sepse kemi të bëjmë 

me perceptues të drejtpërdrejtë të një ngjarjeje 

e cila paraqitet si objekt shqyrtimi në 

procedurën gjyqësore.  

 

B.5. Dëshmitarët sipas dëgjimit 

 

Këta dëshmitarë personalisht nuk e kanë 

perceptuar rrjedhjen e veprës, por deri te  

informatat kanë ardhur nga tregimi i personave 

të tretë (shiko rastin: prova e prejardhur). 

Me rastin e vlerësimit të pyetjes së dëshmitarit 

sipas dëgjimit, për gjykatën paraqet paqartësi 

dhe dilema të ndryshme: a thua se është e 

vërtetë se dëshmitari okular- fare i ka thënë-

treguar ngjarjen  dëshmitarit sipas dëgjimit, a 

thua se deklarimi i dëshmitarit okular është 

përcjell drejtë te dëshmitari sipas dëgjimit, a 

thua se dëshmitari sipas dëgjimit ka qenë në 

gjendje  që në mënyrë të plotë dhe korrekte ta 

kuptojë dhe ta mbajë në kujtesë  atë që i ka 

treguar dëshmitari okular. 
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Psikologjia gjyqësore ka ardhur në përfundim 

se rezultati i gabimeve me rastin e dëshmimit 

vetëm në bazë të shqisës së dëgjimit është 1.50 

(njëherë e gjysmë më i madh se  

deklarimi i dëshmitarit perceptues, duke u 

bazuar në këtë konstatim dhe procedurën 

kundërvajtëse  këtë dëshmi nuk duhet trajtuar 

si provë.  

 

C. Ekspertimi si provë 

 

Në procedurën kundërvjatëse për ndriçimin 

dhe fakteve të rëndësishme të një çështjeje 

kundërvajtëse ndodh që gjykatës i nevojitet 

njohuria nga shkenca natyrore-teknike apo nga 

shkencat tjera medicinale si dhe lëmit tjera të 

ngjashme, në këto raste gjykata angazhon 

ekspert profesional të profileve  respektive, të 

cilët pas studimit të gjithanshëm të  rastit japin 

mendimin dhe konstatimin  në vështrim të 

(nenit 173 të LK.). 

Ekspertimin e urdhëron gjyqtari i procedurës 

në formë të shkruar në bazë të kërkesës së të 

pandehurit,të dëmtuarit apo sipas detyrës 

zyrtare. Preferohet që konstatimi dhe mendimi 

i ekspertit të shënohet në procesverbal, ose atë 

mund ta japi me shkrim. 

Në jetën ,kushtet dhe rrethanat normale 

dominon  prezumimi se çdo person është i 

përgjegjshëm për veprimet apo për 

mosveprimet e tij . 

Megjithatë (neni l98 al.l. pika 2 të LK), 

parashihet se procedura kundërvjatëse do të 

pushtohet nëse ekzistojnë rrethanat që 

përjashtojnë përgjegjësinë e kryesit të 

kundërvajtjes, nëse ekziston dyshimi s i 

pandehuri në momentin e kryerjes së një 

veprimi të kundërligjshëm ka qenë në gjendje 

të paaftësisë mendore ose në gjendje të aftësisë 

së zvogëluar mendore në kohën e kryerjes së 

atij veprimi, apo ka pasur ndonjë çrregullim 

mendor, qoftë i përkohshëm ose i përhershëm, 

në këto raste gjykata sipas detyrës zyrtare ose 

sipas propozimit të palëve procedurale do të 

caktojë ekspert për të kryer ekzaminimin 

psikiatrik për tu konstatuar: 

a. Nëse i pandehuri në kohën e kryerjes së 

veprës ka qenë në gjendje të paaftësisë 

mendore ose të aftësisë së zvogëluar, ose 

b. Në rrethana të njëjta nuk ka qenë në gjendje 

ti kuptojë ose ti kontrollojë veprimet ose 

mosveprimet e tij. 

Ngjashëm me këtë formulim parashihet edhe 

në (nenin 12 të KPPPK), në këto rrethana dhe 

raste, gjykata do të veproj konform (nenit 180 

të LK), duke kërkuar mendimin psikiatrik i cili 

gjithsesi duhet të sigurohet para se gjykata të 

merr aktvendimin përfundimtar lidhur me 

çështjen që shqyrtohet. 

Ekspertimi si provë në procedurën 

kundërvajtëse më tepër zbatohet në rastet e 

aksidenteve në trafikun rrugor, sidomos kur 

dëmet materiale janë përmasa të mëdha, 

ndërkaq palët e aksidentuara në çdo mënyrë 

përpiqen ti shmangen përgjegjësisë, kurse nga 

parashtruesi i kërkesës por edhe nga palët 

procedurale nuk mund të nxirren dhe merren 

prova të mjaftuara për ta konstatuar gjendjen 

faktike. Nëse lënda e ekspertimit është e 

ndërlikuar, gjykata për të njëjtën çështje mund 

të angazhojë disa ekspertë me detyrë të njëjtë, 

nëse dy e më tepër ekspert dakordohen me  

mendimin dhe kontestimin njëjtë, bashkërisht 

mund ta bëjnë ekspertimin, ndërkaq nëse nuk 

pajtohen me konstatimin dhe mendimin e tyre, 

secili nga ekspertët do ta arsyetoj konstatimin 

dhe mendimin e tij. 

Ekspertimi me disa ekspertë për të njëjtën 

çështje, zakonisht mund të krijojë dy situata të 

ndryshme: 

1. Të gjithë ekspertët pajtohen sa i përket 

konstatimit, kurse nuk dakordohen sa i përket 

mendimit të tyre dhe    

2. Ekspertët nuk pajtohen as në konstatimin 

dhe  as në mendimin lidhur me objektin për 

ekspertizë. 

 

Në rastin e parë gjykata nuk është e obliguar të 

përsërisë ekspertimin, ngase konstatimi i tyre 
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pajtohet mbi faktet e rëndësishme juridike 

kontestuese (p.sh. Mbi shkaqet e aksidentit, 

lëshimet dhe gabimet), ngase se secili prej tyre 

e ka krijua mendimin në të njëjtin konstatim, të 

cilin e ka arsyetua duke sqaruar metodat apo 

rregullat shkencore ose shkathtësitë të cilat 

kanë sjellë në atë konkludim, sepse gjykata 

këtë do ta çmojë në saje të rregullave të 

logjikës se a janë këto mendime dhe 

konstatime të drejta apo jo. 

Gjykata nuk është e lidhur me mendimin e 

ekspertit, por meqë ekspertët pajtohen lidhur 

me konstatimin, në këtë rast gjykata do të merr 

vendim ashtu që konstatimin e përbashkët do 

ta vlerësoi në mënyrë analitike në pajtim me të 

gjitha rezultatet e procedurës provuese, siç 

kemi thënë më lartë sipas parimit të 

progresivitetit, sepse fundi i fundit gjykata nuk 

është e varur as nga konstatimi i ekspertit, 

sepse ajo zyrtarisht është e autorizuar ta çmojë 

edhe atë fakt vendimtar nga personi 

profesional prej të cilit ka kërkuar ndihmën e 

tij për shkaqe të mos njohjes së rregullave 

shkencore ose të shkathtësive nga lëmia 

përkatëse.   

 

Mirëpo, kur konstatimi i ekspertëve ndryshon 

esencialisht, apo konstatimi i tyre është i 

paqartë, jo i plotë ose në kundërthënie të 

theksuara, ndërkaq gjykata çmon se edhe po të 

përsëritej ekspertimi me të njëjtit ekspertë nuk 

mund të arrihet pajtimi rreth  konstatimit të 

shkakut dhe objekti kontestues-atëherë do të 

caktojë ekspertimin me ekspertë tjerë.     

   

 

D. Shikimi i vendit dhe rikonstruksioni 

 

Këqyrja si burim i provës caktohet kur 

nevojitet vrojtimi i drejtpërdrejtë në vendin  ku 

më parë  ka ndodhë  ngjarja. 

Ligji për Kundërvajtjet, nuk sqaron më tej se si 

duhet zbatuar kjo procedurë, por sipas (nenit 

172 të LK), për sqarimin e ndonjë fakti të 

rëndësishëm parasheh edhe këtë mundësi, ku 

përveç gjyqtarit palëve procedurale mund të 

merr pjesë edhe eksperti, analog  me (nenin   

254 p.2,3 dhe 7 KPPPK). 

Është mirë që këqyrja të realizohet mundësisht 

menjëherë pas kryerjes së kundërvajtjes, 

ndërkaq rikonstruksioni zakonisht realizohet 

më vonë, megjithëse kjo provë paraqet shumë 

vështirësi për tu zbatuar varësisht nga 

ndërlikushmëria e rastit.  

 

E. Provat materiale 

 

Provë materiale konsiderohet çdo send ose 

objekt i cili është i rëndësishëm për 

konstatimin e fakteve të rëndësishme me rastin 

e zgjidhjes së një çështjeje kundërvajtëse. 

Këto prova janë të shumta dhe të ndryshme 

varësisht nga lloji dhe natyra e veprës, si veglat 

dhe mjetet me të cilat është kryer kundërvajtja 

(p.sh. thika,shufra metalike- e gomës, shkopi), 

sendet e fituara-përvetësuara nga vepra e kryer 

(p.sh. sasia e masës drunore të prerë në pyllin 

në pronësi shtetërore), sendet në të cilat 

gjenden gjurmët e veprës kundërvajtëse ( p.sh.  

shkopi ,shufra dhe mjeti tjetër i përgjakur, 

fletëngarkesa apo fletdërgesa e pavlerë e 

përdorur si e vërtetë), ose sekuestrimi i 

artikujve ushqimor me afat skadimi, 

sekuestrimi i pllakës së shiritit të takografit në 

defekt apo i pa aktivizuar fare etj.  

 

F. Dokumentet si provë 

 

Kuptimi i dokumentit si provë në procedurën 

kundërvajtëse ngjashëm me atë penale janë ato 

dokumente si shënime me shkrim të cilat 

përbëjnë fakte që duhet vërtetuar, si 
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p.sh.certifikata, vendimi, shkresa tjera të 

organeve shtetërore, të institucioneve me 

autorizime publike, libra afariste, vërtetime, 

raporte etj. Ngjashëm me këtë janë edhe letrat 

private të qytetarëve, procesverbalet, 

deklaratat, ekzaminimet medicinale të 

instituteve shëndetësore etj. 

Shikuar nga subjekti që i harton dokumentet, 

ato mund të jenë publike dhe private, por para 

se një dokument të pranohet si provë në 

procedurë gjykata duhet ta vërtetojë se a i ka 

cilësitë e provës, duke konstatuar autorin e 

dhënies së atij dokumenti, ngase autori i 

dokumentit përkatës më së miri e din 

prejardhjen e të dhënave në dokumentin 

përkatës. 

Në praktikën kundërvajtëse shpesh herë 

ndodhë që këto dokumente përkohësisht 

sekuestrohen nga kryesit e veprave të 

ndryshme dhe si të tilla iu dërgohen gjykatave 

si provë dëshmuese për parregullsinë apo 

keqpërdorimin e tyre, p.sh. patentë shoferi i 

rremë i përdorur i vërtetë, leja e qarkullimit për 

automjet krejtësisht tjetër, leja-licenca e punës 

në emër të një personi tjetër, libreza sanitare-

shëndetësore me afat të skaduar apo në emër të 

personit tjetër e kështu me radhë.  

 

Regjistrimet teknike 

 

Zbulimet në shkencat ekzakte-teknike mund të 

zbatohen si mjete provuese me ndihmën e 

regjistrimeve, incizimeve  etj. (audio,vizuale 

ku mund të regjistrohen ngjarjet dhe dukuritë 

në botën e jashtme deri në detaje më të vogla, 

siç janë: fotografimi, filmimi, incizimi 

magnetofonik, magetoskopik, videofonik etj. të 

cilat përbëjnë fakte të rëndësishme që duhet të 

vërtetohen dhe si të tilla do të shërbejnë si 

provë për konstatimin e saktësisë apo jo 

saktësisë lidhur me një ngjarje si objekt i 

kundërvajtjes. Të gjitha këto incizime teknike, 

varësisht nga natyra e veprës mund të 

shërbejnë si prova në procedurë. 

Rekomandohet që çdo objekt, send apo mjet i 

cili mund të shërbej si provë duhet të merret 

nga personi që disponon me atë për tu përdorë 

më vonë në procedurë në pajtim me (nenin 184 

të LK).  

Në kohë të fundit vërehet një përparim në 

punën e organeve të autorizuara për ndjekjen e 

kryesve të veprave kundërvajtëse, të cilat në 

disa lëmi mund të përdoren me efikasitet, 

veçanërisht në rastet e aksidenteve të trafikut 

rrugor, në dëmtimin e pyjeve, në tregti , 

ekspozim malli në sipërfaqe publike, nga lëmia 

e rendit dhe qetësisë publike, eksploatimi i 

pasurime minerare, mbingarkimit e 

automjeteve transportuese etj. 

Çmuarja e provave materiale dhe vlerësimi i 

drejtë i tyre ka rëndësi të veçantë, ndryshe 

quhen “Prova memece”, ngase sipas natyrës së 

tyre janë prova të paanshme për atë që 

dëshmojnë, kurse incizimet teknike janë më 

precize se sa shqisa e njeriut dhe memoria e tij, 

ndërkaq në anën tjetër eliminojnë dobësitë 

subjektive që mund të shfaqen te personat fizik 

. 

Më sa u tha më lartë, mund të konstatojmë se 

provat materiale të cilat administrohen në 

procedurën kundërvajtëse, si kur edhe në 

procedurat tjera gjyqësore, sigurojnë shkallë 

më të lartë të saktësisë, gjë që rëndësia dhe  

roli i dëshmisë së dëshmitarit po vjen duke u 

zvogëluar,gjë që varësisht nga ndërlikimi i 

rastit  duhet bërë përpjekje të bëhet kombinimi 

në nxjerrjen dhe vlerësimin e provave 

materiale me ato personale. 

Përfundimisht  lidhur me çështjen e shtruar në 

këtë temë, gjyqtari i cili i vlerëson  provat në 

procedurë nuk duhet të hezitojë në 

vendimmarrje në favor të të pandehurit ashtu 

që në mungesë të ndonjë prove me rëndësi  të 

këtë për bazë parimin e mirënjohur “In dubio 

pro reo”.   
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Veprimtaritë trajnuese të IGJK-së  
korrik 2006 

 

Njohja dhe Ekzekutimi i Vendimeve Penale  

MË 4 korrik 2006 IGJK organizoi një 

trajnim me temën e lartëpërmendur. Qëllimi 

i këtij trajnimi ka qenë që të inicioi 

diskutime për shkëmbim të informatave dhe 

unifikim të praktikave ekzistuese. Gjatë këtij 

trajnimi është diskutuar dhe janë këmbyer 

informata rreth përvojave ekzistuese për 

ndihmën juridike nga agjensionet e huaja 

dhe organet publike të cilat janë kompetente 

në fushën e çështjeve penale. Këto probleme 

po e dëmtojnë efikasitetin e sistemit 

gjyqësor në Kosovë. Ekzistimi i vendimeve 

penale është parë si një nga pengesat e 

zbatimit të procedurave të cilat janë garanci 

për një gjyqësi efektive.  

 

Seminar, Konventa Evropiane për të Drejtat 

e Njeriut  

IGJK ka organizuar një trajnim nga 

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

në rajonin e Mitrovicës. Ky ishte një sesion 

dy-ditor i cili mëtoi që të jap një pasqyrim të 

detajuar drejt zbatimit të dispozitave të 

neneve 5 dhe 6 të kësaj konvente, me qëllim 

të ngritjes së njohurive të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve Kosovar drejt praktikës 

gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut. Katër trajnues vendor 

(gjyqtar dhe prokuror një nga ta nga 

minoriteti Serb) të cilët janë certifikuar nga 

Këshilli i Evropës  kanë vepruar në cilësinë 

e trajnuesve në këtë sesion.  

 

Trajnim për gjyqtarët për Kundërvajtje  

Gjatë vitit 2006, IGJK ka vazhduar 

organizimin e sesioneve të posaçme 

trajnuese për gjyqtarët për kundërvajtje. 

Sesioni i tretë trajnues i këtij viti i cili është 

mbajtur më 12 korrik, është përqendruar në 

procedurën kundërvajtëse me theks të 

veçantë në përgjegjësinë kundërvajtëse, 

bashkëpërgjegjësinë e personave fizik dhe 

juridik dhe mbledhja e dëshmive gjatë 

procedurës.  

   

 

Raport nga Konferenca Rajonale e Instituteve dhe Qendrave Gjyqësore 

mbajtur me 3 dhe 4 korrik 2006 

 
Me 3 dhe 4 korrik 2006 në Beograd, 

nën organizimin dhe përkujdesjen e zyrës së 

UNDP dhe Qendrës për Aftësimin e 

Gjykatësve dhe Prokurorëve për Serbi dhe 

Mal të Zi u mbajt konferenca rajonale e 

instituteve, akademive dhe qendrave 

gjyqësore për aftësimin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve. Në këtë konferencë kanë marrë 

pjesë përfaqësuesit e zyrës së UNDP-së për 

Serbi dhe Mal të Zi, projekteve të ndryshme 

të financuara nga BE përmes AER-it, Rrjetit 

Evropian për Aftësim Gjyqësor (EJTN), të 

Zyrës së USAID-it dhe udhëheqësit e 

përfaqësuesit e të gjitha institucioneve apo 

qendrave për aftësim gjyqësor te shteteve ne 

rajon si Sllovenia, Kroacia, Bosnja dhe 

Hercegovina, Mali i Zi, Kosova, Rumunia, 

Serbia dhe Maqedonia. Në këtë konferencë 

janë prezantuar të arriturat e institucioneve 

në fjalë, problemet, vështirësitë që i kanë 

pasur ne periudhën e kaluar, gjendja e 

tanishme e aktivitetit te tyre, rezultatet, 

sfidat në të ardhmen si dhe domosdoshmëria 

e institucionalizimit të bashkëpunimit në të 

ardhmen për këmbimin e përvojave të 

dobishme.  

Delegacioni i IGJK-së që ishte në 

këtë konferencë në përbërje z. Lavdim 

Krasniqi, koordinator i IGJK-së dhe z. Islam 

Sllamniku, trajnues gjyqësor paraqitën të 
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arriturat, mënyrën e punës dhe 

funksionimin, strukturën e IGJK-së, planet 

për të ardhmen si dhe sfidat që do përcjellin 

veprimtarin e IGJK-së. Rezultat 

impresionues për pjesëmarrësit në 

konferencë ishte prezantimi i Ligjit për 

IGJK-në i cili hyri në fuqi me 24 prill 2006 

përmes Rregullores së UNMIK-ut 2006/23 i 

cili IGJK-në e definon si institucion të 

pavarur kompetent për aftësimin e bartësve 

dhe bartësve potencial të funksionit në 

gjyqësi (gjykatësve dhe prokurorëve), 

vlerësimin dhe organizimin e provimit 

përgatitor për gjyqtar dhe prokuror, kurse të 

posaçme për avancim të tyre, kurse për 

aftësimin bazë të gjyqtarëve porot dhe kurse 

për aftësimin e profesionistëve tjerë në 

lëmin e gjyqësisë. Shumica e shteteve 

pjesëmarrëse në konferencë nuk e kishin të 

miratuar këtë ligj dhe rrjedhimisht edhe 

pozita e akademive, instituteve dhe qendrave 

për aftësimin e gjyqtarëve te tyre ishte e 

brishtë dhe jo e definuar në raport me 

institucionet tjera shtetërore. Ligjin për 

IGJK-në dhe formën e pjesëmarrjes në 

trajnime në Kosovë përmes aplikimit 

shumica e pjesëmarrësve në konferencë i 

konsideruan si shembuj pozitiv dhe nxitës 

për veprimtarin e tyre në të ardhmen. 

Pjesëmarrësit në konferencë mbeten të 

kënaqur me përmbledhjen e materialit që 

pasqyronte letërnjoftimin e IGJK-së, Ligjin 

e IGJK-së, raportet e punës, programet e 

punës dhe të dhënat statistikore që ju 

dorëzuan të gjithë pjesëmarrësve në fillim të 

konferencës. Delegacioni i IGJK-së u 

përgjigj në shumë pyetje dhe interesime të 

pjesëmarrësve në debatin përfundimtar të 

konferencës.  

 

 

Ngjarjet e ardhshme 

shtator 2006 

 

Seminar, Konventa Evropiane për të Drejtat 

e Njeriut Grupi përfitues: gjyqtarët dhe 

prokurorët e rajonit të Prishtinës. IGJK do të 

organizoj një trajnim nga Konventa 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rajonin 

e Prishtinës. Ky do të jetë sesion dy-ditor i 

cili mëton që të jap një pasqyrim të detajuar 

drejt zbatimit të dispozitave të neneve 5 dhe 

6 të kësaj konvente, me qëllim të ngritjes së 

njohurive të gjyqtarëve dhe prokurorëve 

Kosovar drejt praktikës gjyqësore të 

Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

Katër trajnues vendor gjyqtar dhe prokuror 

të cilët janë çertifikuar nga Këshilli i 

Evropës  do të veprojnë në cilësinë e 

trajnuesve në këtë sesion.  

Data e planifikuar: 04 dhe 05 shtator 2006. 

 

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 Gjilanit. 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: 07 shtator 2006  

 

Tryezë diskutimesh: Konfiskimi, procedura 

e konfiskimit 

Grupi përfitues: Gjyqtarët dhe prokurorët 

Qëllimi kryesor i kësaj tryeze është e qe te 

prezantohen dhe te analizohen problemet e 

praktikes gjyqësore përmes rasteve nga 

praktika gjyqësore që ndërlidhen me 

Konfiskimin, procedurën e konfiskimit etj. 

Data e planifikuar: 12 shtator 2006 

 

Tryezë diskutimesh për Kodin e Etikës 
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 Grupi përfitues: Gjyqtarët dhe prokurorët 

IGJK-ja në kuadër të aktiviteteve trajnuese 

nëpër rajonet e Kosovës do të organizoi një 

tryezë të diskutimeve lidhur me Kodin e 

Etikës. Kësaj radhe përfitues të këtij trajnimi  

do të jen  gjyqtarët dhe prokurorët nga rajoni 

i Mitrovicës. Ky trajnim do të këtë për 

qëllim që të jap një pasqyrim më të detajuar 

mbi përvojën dhe praktikën, ku pavarësia e 

gjyqtarëve mund të jetë brengosëse. 

Trajnimi do të përqendrohet në pozitën e 

gjyqtarit si një vendimmarrës personal apo si 

një vendimmarrës në kolegj. 

Data e planifikuar: 19 shtator 2006  

 

Simulim i gjykimit – lëmia penale  

Grupi përfitues: Gjyqtarët dhe prokurorët   

Në vazhdën e simulimeve të gjykimeve nga 

lëmia penale nëpër rajonet e Kosovës IGJK 

do të organizoi një simulim edhe në rajonin 

e Prizrenit.  

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 

vështërsitë me të cilat ballafaqohen gjyqtarët 

dhe prokurorët e rajonit të Prizrenit.  

Data e planifikuar: 21 shtator 2006  

 

Seminar : Hetimi dhe gjykimi i veprave 

penale të ndërlidhura me korrupsionin 

Grupi përfitues: Gjyqtarët dhe prokurorët   

IGJK-ja në bashkëpunim me Këshillin e 

Evropës planifikon realizimin e një seminari 

lidhur me Hetimin dhe gjykimin e veprave 

penale të ndërlidhura me korrupsionin. Gjatë 

punës së këtij seminari parashikohet të 

marrin pjesë në cilësi të  ekspertëve  

ndërkombëtar persona me përvojë të gjatë në 

këtë lëmi të cilët do të bartin te pjesëmarrësit 

njohurit e tyre. 

 Data e planifikuar: 22 shtator 2006 

 

Seminar për gjyqtarë porotë në rajonin e 

Pejës 

Grupi përfitues: Gjyqtarët porotë   

 IGJK-ja në bazë të mandatit që ka dhe në 

kuadër të organizimit të trajnimeve për 

gjyqtarët porotë neper rajonet e Kosovës 

kësaj radhe do të organizoj seminarin për 

gjyqtarët porotë të rajonit të Pejës. Trajnimi 

do të përqendrohet në aspektin praktik të 

zhvillimit të procedurave penale dhe civile 

përfshirë edhe disa aspekte të Kodit të 

etikës. 

Data e planifikuar: 26  shtator 2006 

 

Tryezë diskutimesh - Procedura për 

shpalljen e personit të zhdukur si të vdekur 

Grupi përfitues: Gjyqtarët e lëmisë civile  

Duke pasur parasysh situatën e përgjithshme 

të pas luftës përkitazi me numrin e madh te 

personave te pagjetur si dhe reflektimin e 

kësaj çështje në marrëdhëniet pronësore 

juridike në kuadër të procedurës 

jashtëkontestimore janë paraparë kushtet që 

duhet përmbushur me qellim që një person i 

zhdukur të shpallet si i vdekur. Natyrisht 

këto dhe çështjet tjera të parapara me 

dispozita ligjore dhe raste nga praktika 

gjyqësore parashihet të jenë objekt diskutimi 

në ketë tryezë.  

Data e planifikuar: 28 shtator 2006 

 

       


