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BULETINI I IGJK-së 

 
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. Në këtë numër janë përfshirë disa nga 

çështjet më kryesore të cilat janë biseduar në këtë tryezë të rrumbullakët. 

 

 

TRYEZA E RRUMBULLAKET PËR KODIN E PËRKOHSHEM TË 

PROCEDURËS PENALE TË KOSOVËS  

 

 

Neni 40 par 1 pika 5 dhe par 2 pika 1 dhe 2  

5) Në të njëjtën çështje ka marrë pjesë në marrjen e vendimit në gjykatën më të 

ulët ose nëse në gjykatën e njëjtë ka marrë pjesë në marrjen e vendimit i cili 

kundërshtohet me ankesë.  

(2) Gjyqtari gjithashtu përjashtohet:  

1) Nga trupi gjykues kur për rastin e njëjtë penal ose në rastin kundër të 

pandehurit të njëjtë ka marrë pjesë në procedurë paraprake, duke përfshirë edhe 

procedurën për konfirmimin e aktakuzës ose  

2) Nga procedura për konfirmimin e aktakuzës nëse ka urdhëruar paraburgimin.  

 

Ne kuadër të kësaj dispozite u shtrua çështje se; a duhet te përjashtohet gjyqtari i 

procedurës paraprake nga kolegji ku për te njëjtën çështje ka qene si gjyqtar i 

procedurës paraprake? 

 

Nga diskutimet e shumta lidhur me këtë çështje u konkludua; që kjo dispozite është e 

qarte dhe se nuk përjashtohet gjyqtari qe nuk ka marr pjese ne marrjen e 

aktvendimit mbi vazhdimin e paraburgimit qe kundërshtohet me ankese si dhe me kusht 

qe te mos ketë qene gjyqtar i procedurës paraprake ose i konfirmimit te akuzës ne atë 

çështje penale.   

 

Neni 187  

(1) Në qoftë se autopsia nuk është bërë nga një institucion profesional, nëse është e 

nevojshme atë e bën një mjek ose dy ose më shumë prej tyre, të cilët preferohen të 

jenë specialistë të mjekësisë ligjore. Ekspertimin e drejton gjyqtari i procedurës 

paraprake, i cili në procesverbal shënon konstatimin dhe mendimin e ekspertëve.  

 

Tek kjo dispozitë çështje për diskutim u paraqit se; kush duhet ta drejtoj ekspertimin ne 

rastet kur ekspertimi bëhet jashtë institucionit profesional? 

 

Nga diskutimet doli qe lidhur me këtë dispozitë u konludua që gjyqtari i procedurës 

paraprake gjithnjë duhet te udhëheq, drejtoj rastin kur behet ekspertimi jashtë 

institucionit profesional. 
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Neni 225  

 (2) Gjyqtari i procedurës paraprake mund të autorizojë një vazhdim të hetimit deri 

në gjashtë muaj kur kjo arsyetohet me ndërlikueshmërinë e çështjes. Për veprat 

penale për të cilat parashihet dënimi me të paktën pesë vjet burgim, gjyqtari i 

procedurës paraprake mund të autorizojë edhe një vazhdim deri në gjashtë muaj. 

Gjykata Supreme e Kosovës, përjashtimisht, mund të autorizojë edhe një vazhdim 

prej gjashtë muajsh.  

 (5) Ndaj vendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake lidhur me vazhdimin e 

hetimit mund të ankohet prokurori publik, i dëmtuari ose i pandehuri te kolegji 

prej tre gjyqtarësh. Nëse ndaj vendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake 

ankohet vetëm i dëmtuari dhe ankesa e tij është e suksesshme, i dëmtuari 

konsiderohet se ka ndërmarrë ndjekjen si paditës subsidiar.  

 

Çështje qe u shtrua lidhur me par 5 të nenit 225 se çfarë do te ndodh nëse i refuzohet 

kërkesa prokurorit për vazhdimin e hetimit dhe ai nuk paraqet ankese kundër këtij 

aktvendimi, ndërsa i dëmtuari bënë ankese dhe i aprovohet ankesa ?! 

 

Nga diskutimet e pjesëmarrësve u dhanë sqarime se;  ende nuk konsiderohet se prokurori 

ka hekur dore nga hetimi, por ai është edhe me tutje prokuror i çështjes. Kjo deri tani nuk 

ka ndodhë në praktike dhe nëse ndodh ndonjë rast, atëherë prokurori duhet te beje ankese 

kundër vendimit me te cilin refuzohet kërkesa për vazhdimin e hetimit sepse ne një 
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çështje penale nuk mund te jene dy paditës njëkohësisht, pra prokurori publik dhe 

paditësi supsidiar. 

 

Neni 238  

(1) Përjashtimisht, prokurori publik ose i pandehuri mund të kërkojë nga gjyqtari i 

procedurës paraprake të merr dëshmi nga dëshmitari ose të kërkojë mendimin e 

ekspertit me qëllim të ruajtjes së provës kur ekziston vetëm një mundësi për 

marrjen e provës së rëndësishme ose kur ka rrezik potencial se kjo provë nuk do të 

mund të merrej gjatë shqyrtimit gjyqësor.  

Kolegjit prej tre gjyqtarëve mund t’i paraqitet ankesë kundër mospranimit të 

gjyqtarit të procedurës paraprake për marrjen e dëshmisë së tillë.  

(2) Në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, gjyqtari i procedurës paraprake merr 

masat e nevojshme për të siguruar efikasitetin dhe tërësinë e procedurës dhe në 

veçanti për të mbrojtur të drejtat e të pandehurit. I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe 

prokurori publik janë të pranishëm në seancën e dëgjimit për marrjen e dëshmisë. I 

dëmtuari dhe përfaqësuesi ligjor ose përfaqësuesi i autorizuar i tij informohen për 

seancën e dëgjimit dhe ata kanë të drejtë të jenë të pranishëm.  

Marrja e dëshmisë nga gjyqtari i procedurës paraprake zbatohet sipas dispozitave 

të kapitujve XX, XXI dhe XXII të këtij Kodi lidhur me dëshmitarët dhe ekspertët.  

(3) Neni 165 zbatohet përshtatshmërisht gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarit dhe 

ekspertit. 

 

Në fillim të paragrafit 1 të dispozitës 238 thuhet: Përjashtimisht,  prokurori publik ose 

i pandehuri..., por jo edhe  dëmtuari, tani si çështje kontestuese  u paraqitet se: a kemi 

trajtim të barabartë te palëve në procedurë, pra këtu mendohet për të dëmtuarin i cili nuk 

trajtohet në mënyrë të barabartë me prokurorin? 

 

Nga bisedimet u kunkludua se duhet të behet barazimi i palëve ne procedure, mirëpo 

përderisa prokurori ka çështjen në dore dhe është aktiv ai mbron interesin e shoqërisë dhe 

te dëmtuarit dhe është i obliguar te veproj, ndërsa kur i dëmtuari paraqitet si paditës 

supsidiar atëherë ai i ka te gjitha kompetencat qe i ka prokurori publik përveç atyre qe 

prokurori i ka si organ shtetëror. 

 

Neni 202  

Policia ka të drejtë t’i ndalojë dhe të mbledhë informacione nga personat që gjenden 

në vendin e kryerjes së veprës penale, të cilët mund të japin informacione të 

rëndësishëm për procedurën penale, nëse ka gjasa që mbledhja e informacionit nga 

këta persona më vonë do të jetë e pamundur ose do të zvarriste në mënyrë të 

konsiderueshme procedurën apo do të shkaktonte vështirësi të tjera.  

 

Ndalimi i personave të tillë nuk mund të zgjasë më shumë se sa është e nevojshme 

për të marrë emrat, adresat dhe informacionet e tjera që kanë lidhje me këtë dhe jo 

më shumë se gjashtë orë. Ndalimi i tillë mund të bëhet vetëm nëse nuk ka mjete të 

tjera për të arritur deri tek informacioni. 

 

Pyetje qe u shtrua ne kuadër të kësaj dispozite ishe se, a nënkupton kjo dispozitë edhe të 

pandehurin apo personat tjerë përveç te pandehurit? 
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U konkludua se këtu fjale është për personat tjerë e jo për të pandehurin. 

 

Neni 211  

Policia mund të privojë personin nga liria kur ekzistojnë arsyet për ndalim nga neni 

281, paragrafi 1 i këtij Kodi, por detyrohet që pa vonesë ta sjellë te gjyqtari i 

procedurës paraprake për të vendosur mbi paraburgimin 

 

Nga te gjithë u konkludua se kjo dispozite është futur gabimisht ne ligj dhe duhet te hiqet 

nga Kodi i Përkohshëm Procedurës Penale. 

 

Neni 212 par 2 

 

(2) Arrestimi dhe ndalimi nga paragrafi 1 i këtij neni autorizohet nga prokurori 

publik ose, kur për shkak të rrethanave të ngutshme autorizimi i tillë nuk mund të 

merret para arrestimit, nga policia e cila menjëherë duhet të informojë prokurorin 

publik pas arrestimit.  

 

Çështja qe shtrua ne kuadër të dispozitës 212, par 2 ishte se a mundet ta urdhëroj 

prokurori publik masën e ndalimit prej 72 orëve përmes telefonit? 

 

Dispozita është e qarte, kështu qe tërhiqet vërejtja se prokurori autorizimet nuk i jep me 

goje por duhet ti jap ne formë te shkruar, pra gjithsesi prokurori duhet te ketë mbulese 

me shkrim për urdhëresën apo autorizimin e tij nëse ai nuk merr aktvendim personalisht 

për masën e ndalimit.  

 

Neni 218, par 1  

(1) Gjatë çdo marrje 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 shtyrja e 

mëtejshme do të rrezikojë seriozisht zbatimin e hetimit.   

 

Çka nëse nuk sigurohet mbrojtësi brenda afateve ligjore?  

 

U konlkudua se kjo është shkelje e te drejtave te të pandehurit si dhe çdo deklaratë e 

marrë do të konsiderohet si provë e papranueshme. 

 

Pastaj çështje tjetër ishte se; çka nëse nuk merret ne pyetje i pandehuri brenda 72 orëve? 

 

U konkludua se duhet te përfillet ligji ne mënyre qe askush te mos mbahet ne masën e 

ndalimit 72 ore pa u marr fare ne pyetje dhe se çdo mbajtje e mëtejme e te pandehurit 

është shkelje e te drejtave dhe lirive te njeriut. Njeherit u tërheq vërejtja se nuk duhet 

pritur qe i pandehuri te merret ne pyetje pak para se te kalojnë 72 orë, por duhet qe ti lihet 

mundësia prokurorit dhe gjyqtarit të procedurës paraprake brenda këtyre orëve te 

vendosin për arsyeshmerinë se a duhet apo nuk duhet të mbahet dikush ne paraburgim, e 

jo te pritet qe te kalojnë minutat e fundit te 72 orë-shit e pastaj ti dërgohet lënda 

prokurorit apo gjyqtarit të procedurës paraprake. 
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Neni 220  

(1) Prokurori publik e fillon hetimin kundër personit të caktuar duke u informuar 

nëpërmjet kallëzimit penal ose burimeve të tjera, nëse ekziston dyshimi i arsyeshëm 

se ai person ka kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare.  

 

Çështja e cila u shtrua këtu ishte se a duhet te merret aktvendim para se te filloj hetimi, 

kur dihet se nuk mund të pushohet një procedurë e cila nuk ka filluar? 

 

U konkludua se në procedurën e rregullt është mirë qe aktvendimi mbi fillimin e hetimit 

te merret para se te fillojnë hetimet, ndërsa kjo nuk vlen për procedurën e shkurtër sepse 

aty ka veprime hetimore e jo hetime.     

 

Neni 221 par1  

(1) Hetimi fillohet me aktvendim të prokurorit publik. Aktvendimi përcakton 

personin kundër të cilit kryhet hetimi, kohën e fillimit të hetimit, përshkrimin e 

veprës e cila tregon elementet e veprës penale, emërtimin ligjor të veprës penale, 

rrethanat dhe faktet që e justifikojnë dyshimin e arsyeshëm për veprën penale dhe 

provat me informacionin e mbledhur deri në atë moment. Një kopje e aktvendimit 

të hetimit i dërgohet pa vonesë gjyqtarit të procedurës paraprake.   

 

Çështje mjaftë kontestuese qe u shtrua në kuadër të kësaj dispozite ishte se; a ka i 

pandehuri te drejtë ankese kundër aktvendimit mbi fillimin e hetimeve dhe pse 

aktvendimi mbi fillimin e hetimeve nuk i dërgohet edhe atij, por i dërgohet vetëm 

gjyqtarit të procedurës paraprake?  

 

Sa i përket paragrafit 1 të nenit 221 pas diskutimeve të gjata u konkudua se: nëse të 

pandehurit nuk i dërgohet një kopje e aktvendimit mbi fillimin e hetimeve ai nuk ka të 

drejtë ankese,  sepse, ne ketë faze në të cilën gjendet procedura  nuk kemi te bëjmë më 

ndonjë shkelje të te drejtave dhe lirive te njeriut te cilat parashihen ne Konventën 

Evropiane për Mbrojtjen e te Drejtave dhe Lirive të Njeriut dhe në Kornizën Kushtetuese.  

Ndërsa pse gjyqtarit të procedurës paraprake i dërgohet një kopje e aktvendimit mbi 

fillimin e hetimeve, konkludimi ishte se; i dërgohet vetëm për ta njoftuar për fillimin e 

hetimeve ndaj NN personit. 

 

Neni 254  

(1) Prokurori publik ose gjykata mund të urdhërojë këqyrjen ose rikonstruksionin e 

vendit të ngjarjes për të shqyrtuar provat e mbledhura ose për të qartësuar faktet e 

rëndësishme për procedurën penale.  

(2) Këqyrjen ose rikonstruksionin e tillë të vendit të ngjarjes e kryen gjyqtari i 

procedurës paraprake ose kryetari i trupit gjykues, prokurori publik ose policia.  

Prokurori publik dhe policia mund të kryejnë këqyrjen ose rikonstruksionin e tillë 

për t’u njoftuar personalisht me gjendjen, e cila do t’u ndihmonte në përcaktimin e 

besueshmërisë ose gjetjen e fakteve, por, në rastin e tillë, kur i pandehuri ose 

mbrojtësi i tij nuk janë njoftuar për këtë, rezultatet për gjykatën janë të 

papranueshme. Prokurori publik mund ta përsërisë këqyrjen ose rikonstruksionin e 

tillë me njoftimin e të pandehurit dhe mbrojtësit, siç parashihet me këtë nen, me 

ç’rast rezultatet e tilla janë të pranueshme.  
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Çështje kontestuese ne kuadër të kësaj dispozite është paraqitur se: kush duhet te beje 

shikimin dhe rikonstruksionin e vendit te ngjarjes? 

 

Lirshëm mund te themi se neni 254 i KPPPK-së, ka dalë si njëra nga çështjet me 

kontestuese dhe nuk është arritur ndonjë konkludim i përbashkët. Për këtë arsye 

kërkohet interpretim nga Zyra Ligjore e UNMIK-ut lidhur më këtë dispozitë! 

 

Mirëpo nga te gjithë u konkludua dhe u tërheq vërejtja se procesverbali mbi këqyrjen e 

vendit të ngjarjes duhet të behet, pavarësisht se kush e bënë këqyrjen. 

 

Neni 257,  

(1) Vëzhgimi i fshehtë fotografik ose me video, monitorimi i fshehtë i bisedave në 

vende publike, regjistrimi i bisedave telefonike ose zbulimi i të dhënave financiare 

mund të urdhërohet kundër një personi të veçantë nëse:  

Par 3 nen par 1 pika (i) 

i. Vepër penale të dënueshme me të paktën katër vjet burgim ose.. 

 

Çështje për diskutim u paraqit par. 3, nenpar. 1, pika (i), 

respektivisht si kuptohet fjala me te paktën 4 vite?  

 

Nga diskutimet u konkludua se; këtu hyjnë veprat penale ku parashihet psh. dënimi prej 1 

deri 5 vjet e jo edhe veprat penale ku parashihet dënimi prej 1 deri ne 3 vjet, pra me 

rendësi është fakti se dikush mund te dënohet me një dënim me burg prej 4 vite ose 

dënim me te rendë. 

 

Neni 258,  

(1) Prokurori publik mund të jep urdhër për secilën masë të mëposhtme:  

1) Fotografim të fshehtë ose vëzhgim me video në vende publike; 

2) Monitorim të fshehtë të bisedave në vende publike;  

3) Hetim të fshehtë ose 

4) Regjistrim të bisedave telefonike.  

(2) Gjyqtari i procedurës paraprake, me kërkesë të prokurorit publik, mund të 

urdhërojë secilën masë të mëposhtme:  

1) Fotografim të fshehtë ose vëzhgim me video në vende private;  

2) Monitorim të fshehtë të bisedave në vende private;  

3) Kontrollim të dërgesave postare;  

4) Përgjim të telekomunikimeve;  

5) Përgjim të komunikimeve nga rrjeti kompjuterik;  

6) Dërgim të kontrolluar të dërgesave postare;  

7) Shfrytëzimin e përcjelljes ose vendosjes së mjeteve të përgjimit;  

8) Blerje të simuluar të ndonjë sendi;  

9) Simulim të një vepre të korrupsionit ose 

10) Zbulim të të dhënave financiare. 

(3) Kërkesa për njërën nga masat e parapara në paragrafin 1 ose 2 të këtij neni 

bëhet me shkrim dhe përfshin të dhënat e mëposhtme:  

1) Identitetin e zyrtarit të autorizuar të policisë gjyqësore ose të prokurorit publik i 

cili bën kërkesën;  
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2) Deklaratën e plotë për faktet që mbështesin kërkesën për të arsyetuar besimin e 

tij se janë plotësuar kriteret nga neni 257 dhe  

3) Deklaratën e plotë për çdo kërkesë të mëhershme të njohur për kërkuesin që 

përfshin personin e njëjtë dhe veprimin e ndërmarrë nga zyrtari gjyqësor i 

autorizuar lidhur me kërkesën e tillë.  

(4) Në rastet e ngutshme, kur pritja e urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake 

nga paragrafi 2 i këtij neni do të rrezikonte sigurinë e hetimeve ose jetën dhe 

sigurinë e të dëmtuarit, dëshmitarit, informatorit ose anëtarëve të familjes së tyre, 

prokurori publik mund të jep urdhër të përkohshëm për njërën nga masat e 

parapara në paragrafin 2 të këtij neni. Urdhri i tillë i përkohshëm e humb fuqinë 

nëse nuk konfirmohet me shkrim nga gjyqtari i procedurës paraprake brenda 

njëzet e katër orëve nga lëshimi. Me rastin e konfirmimit të urdhrit të përkohshëm, 

gjyqtari i procedurës paraprake sipas detyrës zyrtare përcakton me shkrim 

ligjshmërinë e tij.  

Prokurori publik nuk mund të shfrytëzojë autoritetin e tij sipas këtij paragrafi për 

të lëshuar urdhrin në pajtim me nenin 259, paragrafët 3 ose 5 të këtij Kodi. 

 

Çështja qe u shtrua për diskutim në kuadër të nenit 258 ishte: a duhet të lëshohet 

urdhëresa për përgjimin e telefonit pa u ditë emri dhe mbiemri i te dyshuarit? 

 

Konkludim të gjithë pjesëmarrësve ishte se: për tu lëshuar urdhëresa për cilën do mase 

nga ky kapitull, duhet te dihet emri dhe mbiemri i të dyshuarit dhe te plotësohen kushtet 

tjera qe kërkohen për lëshimin e këtyre masave nga neni 259.  

 

Neni 272  

 (4) Aktvendimi i dërgohet të pandehurit dhe ku është e zbatueshme një kopje i 

dërgohet personit të mbrojtur nën masën e tillë.  

 

Bazuar në atë që thuhet ne par 4 të nenit 272 u pyet pse aktvendimi nuk i dorëzohet edhe 

prokurorit publik. A po i mohohet e drejta prokurorit ne ankese duke ditur se ai është palë 

në procedurë? 

 

Nga diskutimet u konkludua se një kopje e aktvendimit duhet ti dorëzohet edhe 

prokurorit publik. 

  

Po ashtu në kuadër të par 4 të nenit 272, përmendët fjala “personit” e jo personave? 

 

U konkludua se duhet te jete personit te caktuar dhe nëse janë disa persona ata duhet te 

jene persona te caktuar si individ, pra për secilin veç e veç.  

 

Neni 273 

(3) Aktvendimi i dorëzohet të pandehurit dhe kopja i dorëzohet stacionit policor 

përkatës në territorin e së cilës masa duhet të zbatohet.  

 

Pyetja qe u shtrua ishte se; pse nuk i dorëzohet aktvendimi edhe prokurorit publik? 
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Nga diskutimet u konkludua se një kopje e aktvendimit duhet ti dorëzohet edhe 

prokurorit publik, pra ngjashëm si tek 272. Kjo vlen edhe për nenet 273, 274 dhe 275 te 

KPPPK-së. 

 

Neni 285  

 (2) I pandehuri dhe mbrojtësi i tij informohen me propozimin jo më vonë se tri ditë 

para skadimit të paraburgimit të caktuar me aktvendimin e fundit.  

(3) Paraburgimi i caktuar nga gjyqtari i procedurës paraprake mund të zgjatet nga 

kolegji prej tre gjyqtarësh jo më shumë se dy muaj brenda afateve të parapara në 

nenin 284 të këtij Kodi, pas dorëzimit të parashtresave nga i pandehuri dhe 

mbrojtësi i tij.  

(4) Paraburgimi i caktuar nga kolegji prej tre gjyqtarësh mund të zgjatet nga 

gjyqtari i  

procedurës paraprake jo më shumë se një muaj, brenda afateve të parapara në 

nenin 284 të këtij Kodi, pas seancës së dëgjimit të zbatuar në pajtim me nenin 282, 

paragrafët 3, 4, 5 dhe 6 të këtij Kodi.  

 

Çështje qe u shtrua ne kuadër te kësaj dispozite ishte se; çka nëse gjyqtari për konfirmim 

e hudhë aktakuzën dhe prokurori nuk bënë ankese, kush e ndërpret paraburgimin nëse i 

akuzuari gjendet ne paraburgim? 

 

Nga diskutimet u konkludua se; ne procedurën e konfirmimit nëse hudhet aktakuza, 

aktvendimin mbi ndërprerjen e paraburgimit duhet ta merr gjyqtari për konfirmim, 

sepse nëse nuk ka ankese nga prokurori kundër aktvendimit mbi hudhjen e aktakuzës 

atëherë s’ka kush te vendos për ndërprerjen e paraburgimit, njëherit sipas nenit 151 par 

14 ai konsiderohet edhe kryetar i trupit gjykues. 

 

Neni 306  

 (2) Menjëherë pas pranimit të aktakuzës gjyqtari, i cili zbaton procedurën për 

konfirmim të aktakuzës verifikon se a është përpiluar aktakuza në pajtim me nenin 

305 të këtij Kodi. Kur çmon se nuk është në pajtim me dispozitat e nenit 305 të këtij 

Kodi, ia kthen prokurorit për ta ndryshuar brenda tri ditëve. Kur ekzistojnë shkaqe 

të arsyeshme gjyqtari me propozim të prokurorit këtë afat mund ta shtyjë. Nëse 

paditësi subsidiar ose paditësi privat nuk e respektojnë afatin, konsiderohet se kanë 

hequr dorë nga ndjekja dhe procedura. 

 

Çështje e cila u ngrit ne kuadër të kësaj dispozite çka nëse prokurori nuk e përmirëson 

aktakuzën brenda tri ditëve ne pajtim me nenin 305; a do te konsiderohet se është 

tërhequr nga aktakuza , do të hudhet aktakuza apo çfarë? 

  

Konkludimi i përgjithshëm ishte që prokurori duhet te veproj sipas afatit te dhënë nga 

gjykata sipas nenit 305. 

 

Neni 393  

(1) Me rastin e marrjes së aktgjykimit me të cilin i akuzuari dënohet me burgim, 

trupi gjykues cakton paraburgimin kur ekzistojnë kushtet nga neni 281, paragrafi 1 

i këtij Kodi dhe heq paraburgimin nëse i akuzuari ndodhet në paraburgim kur 

pushojnë së ekzistuari shkaqet për të cilat është paraburgosur.  
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(2) Trupi gjykues gjithmonë e heq paraburgimin dhe urdhëron lirimin e të 

akuzuarit nëse:  

1) Është liruar nga akuza;  

2) Është deklaruar fajtor, por është liruar nga dënimi;  

3) Është dënuar vetëm më gjobë ose i është shqiptuar vërejtja gjyqësore;  

4) I është shqiptuar një nga dënimet alternative përveç dënimit gjysmëliri (neni 53 i 

Kodit të Përkohshëm Penal);  

5) Për shkak të llogaritjes së paraburgimit në lartësinë e dënimit ai e ka vuajtur 

dënimin ose  

6) Akuza është refuzuar, përveç në rastin kur është refuzuar për shkak të 

moskompetencës së gjykatës.  

(3) Paragrafi 1 i këtij neni zbatohet për caktimin ose heqjen e paraburgimit pas 

shpalljes së aktgjykimit derisa aktgjykimi të merr formë të prerë. Vendimin lidhur 

me këtë e merr kolegji prej tre gjyqtarësh.  

(4) Para caktimit ose heqjes së paraburgimit nga paragrafi 1, 2 dhe 3 i këtij neni, 

kolegji së pari dëgjon mendimin e prokurorit publik, kur procedura fillohet me 

kërkesën e tij ose me kërkesën e të akuzuarit a të mbrojtësit të tij.  

(5) Kur i akuzuari gjendet në paraburgim dhe kolegji çmon se ende ekzistojnë 

shkaqet për të cilat ishte caktuar paraburgimi, ose ekzistojnë shkaqet nga paragrafi 

1 i këtij neni, paraburgimin e vazhdon me aktvendim të posaçëm. Kolegji, 

gjithashtu, me aktvendim të posaçëm e cakton ose e heq paraburgimin. Ankesa 

kundër aktvendimit nuk e pezullon ekzekutimin e aktvendimit.  

(6) Paraburgimi i caktuar ose i vazhduar sipas dispozitave të paragrafëve 1 deri 5 të 

këtij neni mund të zgjasë derisa aktgjykimi të merr formë të prerë, por jo më shumë 

se koha e dënimit të shqiptuar në aktgjykimin e shkallës së parë.  

(7) I akuzuari i dënuar me burgim i cili gjendet në paraburgim, me kërkesën e tij 

mund të transferohet me aktvendim të kryetarit të trupit gjykues në institucion për 

vuajtjen e dënimit para se aktgjykimi të merr formë të prerë. 
 

Kush e vazhdon paraburgimin me rastin e shpalljes se aktgjykimit dhe pas shpalljes se 

aktgjykimit? 

 

Dispozita është sqaruar me qëndrimin e Gjykatës Supreme. Me rastin e shpalljes se 

aktgjykimit për  paraburgimin vendos trupi gjykues, ndërsa pas shpalljes se aktgjykimit 

vendos kolegji penal. 

 

Neni 463  

(1) Përjashtimisht, paraburgimi mund të caktohet kundër personit nëse zbatohet 

neni 281, paragrafi 1, nënparagrafi 3 i këtij Kodi dhe nëse ekziston dyshim i bazuar 

se ai ka kryer vepër penale:  

1) Kur ai fshihet ose kur nuk mund të vërtetohet identiteti i tij, ose kur ekzistojnë 

rrethana të tjera të cilat tregojnë qartë se ekziston rrezik nga ikja;  

2) Kur ka arsye për paraburgim sipas nenit 281, paragrafi 1, nënparagrafi 2, pikat 

(ii) dhe (iii) të këtij Kodi dhe vepra përkatëse është: (i) vepër penale kundër rendit 

publik dhe veprimeve ligjore sipas kapitullit XXVIII të Kodit të Përkohshëm Penal 

ose kundër integritetit seksual sipas kapitullit XIX të Kodit të Përkohshëm Penal; 

(ii) vepër penale me elemente të dhunës së dënueshme me dy ose me më tepër vjet 
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burgim ose (iii) vepër tjetër penale për të cilën mund të shqiptohet dënim me tre 

vjet burgim.  

 

Çështja e cila u shtrua ne kuadër të kësaj dispozite ishte se; ne aktvendimin për caktimin 

e paraburgimit a mjafton vetëm të parafrazohen dispozitat e nenit 281 paragrafi 1, 

nënparagrafi 2, pikat (i), (ii) dhe (iii)!? 

 

U tërheq vërejtja se ne aktvendimin për caktimin e paraburgimit nuk mjafton te thirremi 

vetëm ne dispozitën 281 paragrafi 1, nënparagrafi 2, pikat (i), (ii) dhe (iii), por një 

aktvendim i tillë për caktimin e paraburgimit duhet në mënyrë të qartë dhe të hollësishme 

ti përmbaj shkaqet të cilat e arsyetojnë caktimin e tij për çdo pikë. 

 

Neni 316  

(1) Gjyqtari merr aktvendim për hudhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës 

penale kur ai çmon se:  

1)  Vepra me të cilën akuzohet nuk përbën vepër penale;  

2) Ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale;  

3)   Ka kaluar afati i parashkrimit, vepra është përfshirë me amnisti ose falje apo 

ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë ndjekjen ose  

4) Nuk ka prova të mjaftueshme që mbështesin dyshimin e bazuar se i pandehuri ka 

kryer veprën me të cilën akuzohet.  

(2) Gjyqtari merr aktvendim për hudhjen e aktakuzës ose e pushimin e procedurës 

kur çmon se aktakuza nuk është ngritur nga paditësi i autorizuar, nëse propozimi i 

palës së dëmtuar ose leja e organit publik mungon ose është tërhequr apo nëse 

ekzistojnë rrethana të tjera të cilat përkohësisht e pengojnë ndjekjen.  

(3) Gjyqtari merr aktvendim me të cilin gjykatën e shpall jokompetente dhe 

çështjen ia referon gjykatës kompetente kur ai çmon se vepra penale në aktakuzë 

është në kompetencë të një gjykate tjetër. Kundër këtij aktvendimi palët mund t’i 

parashtrojnë ankesë kolegjit prej tre gjyqtarësh.  

(4) Gjyqtari merr aktvendim me të cilin konfirmon aktakuzën kur ai çmon se nuk 

ekziston asnjë rrethanë nga paragrafët 1 deri në 3 të këtij neni.  

(5) Gjyqtari merr aktvendim të posaçëm për të deklaruar të papranueshme provën 

konkrete kur çmon se prova e tillë e marrë gjatë hetimit ose e propozuar nga 

prokurori për ta prezantuar në shqyrtim gjyqësor është e papranueshme. Neni 154 i 

këtij Kodi zbatohet përshtatshmërisht.  

(6) Me rastin e marrjes së aktvendimit nga ky nen, gjyqtari nuk detyrohet me 

cilësimin juridik të veprës penale siç është parashtruar nga prokurori në aktakuzë 

as nuk detyrohet me asnjë marrëveshje ndërmjet prokurorit dhe mbrojtjes lidhur 

me ndryshimin e akuzës ose pranimin e fajit. 
 

Ne kuadër të kësaj dispozite u shtruan dy çështje; a ka te drejte ankese i pandehuri kundër 

aktvendimit mbi konfirmimin e akuzës dhe sqarimi i paragrafit 6 ku përmendet 

marrëveshja ? 

 

Ne parim ankesa kundër aktvendimit mbi konfirmimin e akuzës nuk është e ndaluar, 

mirëpo kjo çështje ka mbetur t’i adresohet Gjykatës Supreme me mjetë te 

jashtëzakonshëm juridik - mbrojtje e ligjshmërisë - për të marr një qëndrim i cili do te 

ishte unik për tërë Kosovën. 
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Kështu që lidhur më këtë çështje mbetet të shihet se si do të vendos Gjykata Supreme kur  

ti dërgohet mjeti i jashtëzakonshëm juridik për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

 

Ndërsa sa i përket paragrafit 6 të kësaj dispozite ku përmendet marrëveshja, nga të gjithë 

u konkludua  se; ashtu  siç është shënuar varianti i marrëveshjes na par. 6 të këtij neni 

është i pa pranueshëm dhe kjo ka  nevoje për sqarim se për çfarë marrëveshje behët fjalë. 

(edhe kjo çështje do ti drejtohet Zyrës Ligjore te UNMIKUT për interpretim). 

 

Njëherit u pajtuan të gjithë se instituti  marrëveshjes duhet te përfshihet ne Kod dhe për 

këtë të parashihen dispozitat adekuate për zbatimin e saj, të cilat do të sqaronin rolin e 

këtij instituti me kujdesin më të madh që të mos keqpërdoret.   

 

Neni 320  

(3) Shqyrtimi gjyqësor mund të mbahet edhe në vend tjetër në territorin e gjykatës 

kompetente kur këtë, në bazë të propozimit të arsyetuar të kryetarit të gjykatës, e 

lejon kryetari i gjykatës më të lartë. 

 

Dispozite e qarte. 

 

Neni 321  

(2) Lidhur me përmbajtjen e thirrjes për të akuzuarin dhe dëshmitarët zbatohen 

nenet 269 dhe 163 të këtij Kodi. Në thirrje, të akuzuarit i bëhet me dije se do të 

konsiderohet se ka hequr dorë nga ankesa nëse nuk e paralajmëron ankesën brenda 

tetë ditëve nga dita e shpalljes së aktgjykimit. Kur mbrojtja nuk është e 

detyrueshme, i akuzuari në thirrje udhëzohet për të drejtën e tij në mbrojtës, por 

shqyrtimi gjyqësor nuk mund të shtyhet nëse mbrojtësi nuk vjen në shqyrtimin 

gjyqësor ose për shkak se i akuzuari ka angazhuar mbrojtës në shqyrtimin 

gjyqësor.  

 

Dispozite e qarte. 

 

Neni 326  

(1) Kur paditësi tërhiqet nga aktakuza para se të fillojë shqyrtimi gjyqësor, kryetari 

i trupit gjykues njofton personat e thirrur në shqyrtimin gjyqësor. Të dëmtuarin 

qartë e paralajmëron për të drejtën e tij në vazhdimin e ndjekjes penale (nenet 62 

dhe 64 të këtij Kodi). Kur të dëmtuarit kjo nuk ka mund t’i bëhet me dije për shkak 

se nuk e ka lajmëruar gjykatën për ndërrimin e vendbanimit, konsiderohet se i 

dëmtuari nuk e vazhdon ndjekjen.  

 

Dispozite e qarte. 
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Neni 332  

(2) Kryetari i trupit gjykues detyrohet të konfirmojë se trupi gjykues është përbërë 

sipas ligjit dhe a ka arsye për përjashtim të ndonjë anëtari të trupit gjykues ose të 

procesmbajtësit (neni 40, paragrafët 1 dhe 2 të këtij Kodi). 

 

Dispozite e qarte. 

 

Neni 341  

(1) Kur i akuzuari i thirrur me rregull nuk paraqitet në shqyrtim gjyqësor dhe nuk 

e arsyeton mungesën, kryetari i trupit gjykues për të akuzuarin lëshon 

urdhërarresti në pajtim me nenin 270 të këtij Kodi. Kur i akuzuari nuk mund të 

sillet menjëherë, trupi gjykues e shtyn shqyrtimin gjyqësor dhe urdhëron që i 

akuzuari në seancën e ardhshme të sillet me forcë. Kur i akuzuari e arsyeton 

mungesën para arrestimit të tij, kryetari i trupit gjykues e revokon urdhërarrestin.  

 

Dispozite e qarte. 

 

Neni 376  

(1) Kur paditësi gjatë shqyrtimit gjyqësor konstaton se provat e shqyrtuara tregojnë 

se gjendja faktike e paraqitur në aktakuzë është ndryshuar, ai në shqyrtim gjyqësor 

mund ta ndryshojë aktakuzën gojarisht dhe mund të propozojë që shqyrtimi 

gjyqësor të ndërpritet për përgatitjen e aktakuzës së re.  
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(2) Nëse trupi gjykues lejon ndërprerjen e shqyrtimit gjyqësor për përgatitjen e 

aktakuzës së re, atëherë cakton afatin kur paditësi detyrohet të paraqesë aktakuzën. 

Të akuzuarit i dërgohet kopja e aktakuzës së re. Për aktakuzë të tillë nuk lejohet 

procedurë për konfirmim të aktakuzës. Kur paditësi në afatin e caktuar nuk 

paraqet aktakuzë të re, trupi gjykues vazhdon shqyrtimin gjyqësor në bazë të 

aktakuzës së mëparshme.  

(3) Kur ndryshohet aktakuza, i akuzuari ose mbrojtësi mund të propozojnë 

ndërprerjen e shqyrtimit gjyqësor për përgatitjen e mbrojtjes. Trupi gjykues mund 

të ndërpresë shqyrtimin gjyqësor për përgatitjen e mbrojtjes kur thelbi i aktakuzës 

është ndryshuar ose është zgjeruar. 

 

Çështje e cila u shtrua për diskutim ne kuadër të kësaj dispozite ishte ndryshimi i 

aktakuzës ne shqyrtimin gjyqësor. 

 

Nga diskutimet u konkludua se; aktakuza mund te ndryshohet apo te zgjerohet vetëm 

nëse gjate shqyrtimit gjyqësor ka ndryshuar gjendja e fakteve dhe janë paraqitur prova 

dhe fakte qe tregojnë një situate te re te fakteve. Njëherit edhe nëse behet pranimi i 

fajësisë nga i pandehuri për një gjendje faktike, ndërsa sipas prokurorit ekziston një 

gjendje tjetër faktike, atëherë prokurori ka te drejte te reagoj dhe kështu te shkohet ne 

administrimin e provave, pas kësaj prokurori ka te drejte te bëjë ndryshimin apo 

zgjerimin e aktakuzës. 

 

Neni 400  

(1) Personat me të drejtë ankese (neni 399 i këtij Kodi) detyrohen ta paralajmërojnë 

ankesën. Ata ankesën mund të paralajmërojnë menjëherë pas shpalljes së 

aktgjykimit ose pas udhëzimit mbi të drejtën në ankesë (neni 394, paragrafi 1 i këtij 

Kodi), por jo më vonë se tetë ditë nga dita e shpalljes së aktgjykimit.  

(2) Kur personi me të drejtë ankese nuk e paralajmëron ankesën brenda afatit të 

paraparë ligjor, konsiderohet se ai ka hequr dorë nga e drejta në ankesë, përveç në 

rastin nga paragrafi 4 i këtij neni.  

(3) Kur askush nga personat me të drejtë ankese (neni 399 i këtij Kodi) nuk 

paralajmëron ankesë, nuk është e nevojshme që aktgjykimi i përpiluar me shkrim të 

përfshijë arsyetimin. Në rastin e të tillë nuk është i nevojshëm as përshkrimi i 

audioincizimit të shqyrtimit gjyqësor.  

(4) Kur i akuzuari dënohet me burgim dhe nuk paralajmëron ankesë, aktgjykimi i 

shkruar duhet të përfshijë arsyetimin dhe duhet bërë transkribimin e 

audioincizimit.  

(5) Derisa gjykata e shkallës së dytë të merr vendim, ankuesi mund të tërheqë 

ankesën. Tërheqja e ankesës nuk mund të revokohet. 

 

Çështje qe u shtrua për diskutim në kuadër të kësaj dispozite ishte se; a e humb prokurori 

të drejtën për ankese nëse nuk e paralajmëron ankesën kur i akuzuari dënohet me burg, 

njeherit a vlen kjo edhe për të dëmtuarin? 

 

Nga shumica u konkludua se duhet të aprovohet qëndrimi i Gjykatës Supreme të Kosovës 

se të gjithë e kanë te drejtën e ankesës ne rast se i akuzuari është gjykuar - dënuar me 

dënim me burg edhe pse nuk e kane paralajmëruar ankesën. Njëherit ky detyrim vlen 

edhe për te dëmtuarin sepse edhe ai hyn ne radhën e personave me të drejtë ankese, 

mirëpo jo për të gjitha veprat penale dhe për të gjitha bazat e ankesës. 
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Neni 407  

(1) Ankesa i paraqitet gjykatës e cila ka marrë aktgjykimin në shkallën e parë në 

kopje të mjaftueshme për gjykatën, për palën kundërshtare dhe për mbrojtësin për 

të dhënë përgjigje në ankesë.  

(2) Ankesa e paraqitur jashtë afatit (neni 421 i këtij Kodi) ose ankesa e palejueshme 

(neni 422 i këtij Kodi) me aktvendim hudhet nga kryetari i trupit gjykues i gjykatës 

së shkallës së parë 

 

Sipas paragrafit 1 te nenit 407 u shtrua çështja se kush është në ketë rast pala 

kundërshtare? 

 

Nga diskutimet u konkudua se këtu hynë; prokurori publik, i akuzuari dhe i dëmtuari për 

rastet kur e ka të drejtën e ankesës, sepse këta kanë të drejtën e ankesës sipas nenit 399. 

 

Neni 412  

(3) Në qoftë se i akuzuari gjendet në paraburgim ose në vuajtje të dënimit,  kryetari 

i trupit gjykues i gjykatës së shkallës së dytë ndërmerr masa të nevojshme për të 

siguruar praninë e të akuzuarit në shqyrtim.  

 

Në paragrafin 3 të kësaj dispozite përmendet “kryetari i trupit gjykues”! 

U konkludua se është gabim; sepse në gjykatën e shkallës së dytë nuk vepron trupi 

gjykues por kolegji, përveç rasteve më të mitur  dhe atë kur mbahet shqyrtimi gjyqësor. 

 

Neni 428  

(1) Gjykata e shkallës së dytë ia kthen të gjitha shkresat gjykatës së shkallës së parë 

në kopje të mjaftueshme të vërtetuara të vendimit të saj për t’ua dërguar palëve dhe 

personave të tjerë të interesuar.  

(2) Në qoftë se i akuzuari është në paraburgim, gjykata e shkallës së dytë ia ia 

dërgon vendimin dhe shkresat gjykatës së shkallës së parë jo më vonë se tre muaj 

nga dita e marrjes së shkresave nga kjo gjykatë.  

 

Sipas paragrafit 1 të dispozitës 428, u pyet se kush mund të jenë personat tjerë të 

interesuar? 

 

Sipas këtij paragrafi personat tjerë të interesuar janë; personat që kanë ndonjë interes 

lidhur me çështjen e caktuar penale, p:sh, i dëmtuari i cili ka të drejtën ne kompensimin e 

dëmit apo personi të cilit i është konfiskuar sendi. 

 

Neni 430  

(2) Gjykata Supreme e Kosovës vendos për ankesat kundër aktgjykimit të shkallës 

së dytë në seancë të kolegjit të gjyqtarëve sipas dispozitave që vlejnë për procedurë 

të apelit në shkallë të dytë. Në Gjykatën Supreme nuk mund të mbahet shqyrtim.  

 

Sipas paragrafit 2 , a është fjala këtu për shkallën e tretë? 

 

U konkludua se këtu është fjala vetëm për shkallen e trete, sepse në shkallë të dytë lejohet 

shqyrtimi. 
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Neni 441 

(3) Kur aktakuza refuzohet në seancë për konfirmim të aktakuzës me aktvendim të 

formës së prerë për mungesë provash të mjaftueshme për dyshim të bazuar se i 

pandehuri ka kryer veprën penale të përshkruar në aktakuzë dhe nëse zbulohen 

dhe mblidhen fakte dhe prova të reja, mund të ngritët aktakuzë e re kur kolegji prej 

tre gjyqtarësh vendos se provat dhe faktet e reja e arsyetojnë këtë. 

 

Çështje e cila u ngritë ne kuadër të kësaj dispozite ishte se ne paragrafin 3 te nenit 441 

thuhet aktakuza refuzohet..., ndërsa në nenin 316  paragrafin 1 nenpar 4 thuhet hudhet... 

 

Nga diskutimet u konkludua se (në versionin shqip të KPPPK) duhet të harmonizohen 

këto dispozita lidhur me këtë çështje, sepse këtu është fjala për hudhje e jo për 

refuzim e aktakuzës (edhe pse në versionin e gjuhës Angleze në të dy rastet 

përmendet fjala hudhje e jo refuzim. Prapë kjo çështje do t’i dërgohet Zyrës Ligjore 

te UNMIK-ut për interpretim). 

 

 

 

 


