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Ky Buletin është publikuar për informim sa më të plotë të gjyqësisë së Kosovës për 
aktivitetet e IGJK-së. Ky publikim i është shpërndarë gjyqtarëve dhe prokurorëve në 
tërë Kosovën. Buletini mujor i IGJK-së tani përmban artikuj nga stafi i IGJK-së në lidhje 
me çështjet me interes për gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë në Kosovë 
   

  
PARABURGIMI 

PËR KRYESIT E VEPRËS PENALE ME ÇRREGULLIME MENDORE DHE 
PROCEDURA NE RASTIN E PAAFTËSISË PËR T’U NËNSHTRUAR GJYKIMIT 

 

Z. Zait Xhemajli Gjyqtar i gjykatës Supreme të Kosovës 
  

Në të drejtën penale është parim i 
përgjithshëm se për të mund kryesit e 
një vepre me i shqiptuar një sanksion 
penal, ai duhet të jetë i përgjegjshëm. 
Një person konsiderohet i 
përgjegjshëm, nëse në kohen e kryerjes 
së veprës penale, ka poseduar cilësi të 
caktuara psikike dhe nëse te ai ka 
ekzistuar një marrëdhënie e caktuar 
psikike ndaj veprës të cilën e ka kryer. 
Sipas nenit 12 të KPPK, i pa 
përgjegjshëm gjegjësisht me paaftësi 
mendore konsiderohet: “personi i cili ka 
kryer veprën penale, nëse në kohën e 
kryerjes së veprës penale lëngonte nga 
një sëmundje mendore e përkohshme 
ose e përhershme, çrregullim mendor 
apo ngecje në zhvillimin mendor që ka 
prekur funksionin e tij mendor, dhe si 
pasojë e kësaj nuk ka qenë në gjendje 
të kuptojë apo të kontrollojë veprimet 
ose mos veprimet e tij apo të kuptoj se 
kryen vepër penale”. Për sëmundjet 
mendore të përkohshme apo të 
përhershme të cilat shkaktojnë 
çrregullim (çekuilibrim) mendor, ka folur 

prezantuesi i mëparshëm, ashtu që unë 
do të përpiqem që vëmendjen e juaj ta 
përqendrojë në një pjesë  
të procedurës penale, për kryesit e 
veprave penale me çrregullime 
mendore. 
 
Në praktikën e përditshme, jo rrallë herë 
ndeshemi edhe me kryesit e veprave 
penale me çrregullime mendore. Kodi i 
përkohshëm i procedurës penale nuk 
përmban dispozita me të cilat 
rregullohet procedura e shqiptimit dhe e 
zbatimit të masave të sigurisë përkitazi 
me këta persona, siç ka qenë ë 
rregulluar gjer më tani sipas ligjit mbi 
procedurën penale i aplikueshëm (neni 
493 deri në nenin 498). Me nxjerrjen e 
rregullores nr. 34/2004 datë 24 Gusht 
2004 është plotësuar edhe ky, nëse 
mund ta quaj vakum juridik tani me këtë 
rregullore, përcaktohen masat dhe 
procedura për zbatimin e masave ndaj 
kryesve të veprave penale me 
çrregullime mendore.  
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Me këtë rast unë do të ndalem 
gjegjësisht do t’i parashtroj disa nga 
pikëpamjet e mija përkitazi me 
mundësinë e caktimit të paraburgimit si 
një prej masave për sigurimin e të 
pandehurit, parandalimin e kryerjes së 
veprës penale dhe zhvillimin e 
suksesshëm të procedurës penale për 
kryesit e veprave penale me çrregullime 
mendore. 
 
Nga rregullativa ligjore dhe nga praktika 
gjyqësore është e ditur se paraburgimi 
është masa më e rëndë e cila i caktohet 
një kryesi të një vepre penale sepse 
kemi të bëjmë me heqjen e lirisë si një e 
drejtë themelore e individit, prandaj me 
të drejtë në ligj insistohet që kur është 
në pyetje masa a paraburgimit organet 
që zhvillojnë procedurë duhet të 
veprojnë me nguti (neni 279 par. 2 I 
KPPK). Sipas nenit 281 të KPPK-së, 
paraburgimi ndaj një personi mund të 
caktohet, nëse ekziston dyshimi i 
bazuar, se personi i tillë ka kryer vepër 
penale si dhe nëse përmbushet njëri 
prej kushteve nga paragrafi 2 i këtij neni 
siç janë: 
 
(i)kur ai fshihet apo kur identiteti I tij nuk 
mund të vërtetohet ose kur ekzistojnë 
rrethana që tregojnë rrezikun e ikjes; 
 
(ii)kur ekziston rreziku se do t’ia 
asgjësojnë, fsheh ose ndryshojë provat 
apo ekziston rreziku që do të pengojë 
rrjedhën e  procedurës duke ndikuar në 
dëshmitar në të dëmtuarin ose në 
bashkëpjesëmarrësi, dhe 
 
(iii)kur ekziston rreziku se ai do të 
përsëris veprën penale, ta përfundoj 
veprën e tentuar ose të kryej veprën më 

të cilën është kanosur, dhe kur masat 
tjera të parapara me nenin 268 do të 
ishin të pamjaftueshme për sigurimin e 
pranisë së personit të tillë, të 
parandalojë përsëritjen e veprës penale 
dhe të siguroje zbatimin e suksesshëm 
të procedurës penale. 
 
Sipas përvojës së deritanishme dhe 
rregullativës ligjore, me ligjin e 
procedurës penale ligjit i aplikueshëm 
(neni 493 par. 2), ndaj kryesit të veprës 
penale me çrregullime mendore nuk ka 
mund të caktohet paraburgimi, por nëse 
kanë ekzistuar arsyet ligjore, personi i 
tillë është vendosur në institucion 
shëndetësorë ose në ndonjë vend tjetër 
të përshtatshëm. 
 
Me rregulloren e UNMIK-ut nr. 34/2004 
dhe atë me nenin 7 të kësaj rregullore 
është paraparë mundësia e caktimit të 
paraburgimit edhe për persona me 
çrregullime mendore, duke u thirrur në 
dispozitën e nenit 281 të KPPPK, nëse 
plotësohen këto kushte: 
 
a) kur ekziston dyshimi i bazuar se 
personi i tillë ka kryer vepër penale; 
 
b) kur në bazë të ekzaminimit 
mjekësorë (psikiatrik), është vërtetuar 
se personi ka qenë në gjendje të 
paaftësisë mendore ose në gjendje të 
aftësisë të zvogëluar mendore në kohën 
e kryerjes së veprës penale; 
 
c)  kur personi aktualisht vuan nga 
çrregullimi mendor si rezultat I kësaj ka 
arsye për të besuar se ai do të rrezikojë 
jetën apo shëndetin e ndonjë personi 
tjetër. 
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Paraburgimi sipas kësaj dispozite mund 
të caktohet vetëm nëse Prokurori Publik 
ka parashtruar propozimin për 
shqiptimin e masës së trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik konform 
dispozitës së nenit 10 të rregullores. 
Paraburgimi i caktuar personit me 
çrregullime mendore mbahet ne 
institucionin e kujdesit shëndetësor, për 
dallim prej paraburgimit për persona 
mentalishtë të shëndoshë të cilët 
paraburgimin e mbajnë në qendrat e 
paraburgimit. Ky paraburgim, fjala është 
për paraburgim për persona me 
çrregullime zgjat aq kohë sa i pandehuri 
paraqet rrezik për rrethin dhe njerëzit, 
por nuk mund të tejkalojë afatet e 
parapara për kohëzgjatjen e 
paraburgimit të parashikuara me nenin 
284 të KPPK-së. 
 
Analog me dispozitën e nenit 294 të 
Ligjit të Procedurës Penale të 
aplikueshëm, i cili ka qenë në fuqi gjer 
më 6 Prill 2004, me dispozitën e nenit 7 
par. 7.3 të rregullores, është 
parashikuar që nëse i pandehuri 
ndodhet në paraburgim dhe 
konsiderohet se në kohën e kryerjes së 
veprës Penale ka qenë në gjendje të 
paaftësisë mendore, gjykata urdhëron 
që i pandehuri i këtillë të mbajë 
paraburgim në institucionin e kujdesit 
shëndetësor nëse aktualisht ndodhet në 
gjendje të çrregullimit shëndetësor. 
Vendimi përkitazi me këtë, pra për 
vendosjen e të pandehurit në 
institucionin e kujdesit shëndetësor, 
gjykata e merr pasi të ketë dëgjuar 
Prokurorin Publik, mbrojtësin e të 
pandehurit dhe vet të pandehurin, nëse 
gjendja e tij shëndetësore këtë e lejon.  

Gjykata pasi të ketë shqyrtuar edhe 
mendimin e ekspertit mjekësor merr 
vendim për vendosjen e të pandehurit 
në institucionin e kujdesit shëndetësor. 
Aktvendimi i marrë nga gjykata i 
dërgohet Prokurorit Publik, mbrojtësit të 
pandehurit, të pandehurit, institucionit të 
kujdesit shëndetësor dhe qendrës së 
paraburgimit. Ndaj këtij aktvendimi 
mund të ushtrohet ankesë e cila nuk e 
ndalon zbatimin e tij. 
 
Institucioni i kujdesit shëndetësor merr 
të gjitha masat e nevojshme për 
sigurinë publike dhe sigurinë e të 
pandehurit duke u konsultuar përkitazi 
me këtë me organin kompetent të 
paraburgimit. Dispozitat e Kodit të 
Përkohshëm të Procedurës Penale që 
kanë të bëjnë me paraburgimin, 
përshtatshmërisht aplikohen edhe për 
paraburgimin që mbahet në institucionet 
e kujdesit shëndetësor. 
 
Se a është apo nuk është i aftë një i 
pandehur gjegjësisht i akuzuar, për t’iu 
nënshtruar një gjykimi sipas detyrës 
zyrtare apo me kërkesë të mbrojtësit 
apo të Prokurorit Publik. Këtë rast, 
gjykata merr mendimin e ekspertit 
përkatës ne pajtim me dispozitën e 
nenit 6 të rregullores pasi që të ketë 
dëgjuar Prokurorin Publik, mbrojtësin e 
të pandehurit dhe të pandehurin. Nëse 
gjykata gjen se aktualisht i pandehuri 
vuan nga çrregullime mendore dhe se 
për shkak të çrregullimit mendor ai nuk 
është i aftë të mbrohet, të konsultohet 
me mbrojtësit apo të kujtojë procedurën, 
vendos se i pandehuri është i paaftë për 
t’iu nënshtruar gjykimit. Kundër 
aktvendimit të gjykatës mund të 
ushtrohet ankesë. 
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Kur gjykata vendos se i pandehuri është 
i paaftë për t’iu nënshtruar gjykimit për 
shkak të sëmundjes të përhershme 
mendore, ajo pra gjykata, merr vendim 
për pushimin e procedurës. Nëse kemi 
të bëjmë çrregullim të përkohshëm 
mendor, pas kryerjes së veprës penale 
dhe për këtë gjykata vendos se i 
pandehuri është i paaftë për t’iu 
nënshtruar procedurës penale 
gjegjësisht gjykimit, atëherë gjykata 
ndërprenë procedurën penale varësisht 
se në cilën fazë të procedurës ka mbërri 
çështja në pajtim me dispozitat e nenit 
223 dhe 344 të KPPPK-së. Po që se 
kanë pushuar arsyet që kanë ndikuar në 
marrjen e një aktvendimi për 
ndërprerjen e procedurës, procedura e 
ndërprerë mund të rifillojë me kërkesën 
e paditësit të autorizuar. Nëse gjykata 
gjënë se i pandehuri është i paaftë për 
t’iu nënshtruar procedurës , gjegjësisht 
gjykimit, ajo mund të vendosë për  

 
 
fillimin e procedurës për vendosjen e të 
pandehurit në ndonjë institucion të 
kujdesit shëndetësor, po që se 
ekzistojnë arsyet për të dyshuar se si 
rezultat i çrregullimit mendor, i 
pandehuri do të mund të rrezikojë jetën 
apo shëndetin e ndonjë personi tjetër. 
 
Të nderuar kolegë i bindur se me këtë 
prezantim të shkurtër nuk kam arritur t’i 
them të gjitha ato që me këtë rast do të 
duhet thënë por me shpresë se me 
pyetje dhe diskutime do ta plotësojmë 
këtë referat. 
  
* Ky material është prezantuar në 
seminar rreth Rregullores së UNMIK-
ut 2004/34 Rreth procedurave Penale 
ku përfshihen kryerësit me 
çrregullime mendore, të mbajtur në 
IGJK në Prill të vitit 2005.    

 
 

 Programi i Aktiviteteve për muajin prill 2005  

 
Seminar mbi Kodin e Përkohshëm të 
Procedurës Penale – Procedurat 
Penale ku përfshihen kryerësit me 
çrregullime mendore sipas Rregullores 
së UNMIK-ut 2004/34 
IGJK ka ftuar që të marrin pjesë në këtë 
seminar me temën e lartpërmendur  
gjyqtarët dhe prokurorët të cilët 
shqyrtojnë rastet penale. Ky seminar u 
mbajt në Villa Gërmia me datën 7 prill 
2005. temat të cilat u diskutuan gjatë 
këtij sesioni trajnues kryesisht u 
përqendruan në procedurat penale ku 
përfshihen kryerësit me çrregullime 
mendore sipas dispozitave të 

Rregullores së UNMIK-ut 2004/34. 
prandaj termet siç janë  paaftësi 
mendore dhe aftësi e zvogëluar 
mendore ishin tema ku hollësisht u 
shtjelluan gjatë këtij sesioni. Diskutimet 
u përqendruan kryesisht përmes 
ekzaminimit të rast shqyrtimeve dhe 
procedurat e veçanta rreth paraburgimit, 
shqyrtimeve gjyqësore dhe shqiptimit të 
masave të veçanta mjekësore ndaj 
kryerësve me çrregullime mendore. 
Gjatë këtij seminari kanë marr pjesë 35 
pjesëmarrës. Një ndër ta i përkiste 
kombësisë serbe dhe 34 ishin me 
kombësi shqiptare.   
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E Drejta Civile: Procedura e 
Shkurorëzimit  
Me datën 12, prill 2005 IGJK ka mbajtur 
një seminar mbi temën e lartpërmendur 
kushtuar gjyqtarëve të cilët shqyrtojnë 
raste nga e Drejta Civile procedura e 
shkurorëzimit. Ky seminar ka ofruar 
informacione të hollësishme rreth 
zhvillimeve të fundit lidhur me 
procedurat e shkurorëzimit. Pasi që 
rastet e shkurorëzimit janë në rritje në 
mënyrë të dukshme viteve të fundit, 
kështu që  gjyqtarët të cilët shqyrtojnë 
këto raste ballafaqohen me vështirësi të 
shumta profesionale gjatë procedurave 
përkatëse. Prandaj IGJK gjatë këtij 
sesioni trajnues ju ka ofruar mundësinë 
të gjithë pjesëmarrësve të marrin pjesë 
në ushtrime praktike bazuar në rastet 
nga praktika gjyqësore të shqyrtuara  
sipas interpretimit të ligjit të 
aplikueshëm.   
Ky seminar u mbajt në Villa Gërmia. 
Numri i pjesëmarrësve në këtë trajnim 
ka qenë 36, 2 ndër ta kanë qenë me 
kombësi serbe dhe 34 shqiptare.  
 
Trajnimi Fillestar për Gjyqtarët Porotë  
Me datën 14, prill 2005 IGJK ka mbajtur 
sesionin e dytë të trajnimit fillestar për 
gjyqtarët porotë në regjionin e Pejës. 
Sesioni i parë është mbajtur në 
Prishtinë me datën 17, mars 2005. 
sesionet e ardhshme do të mbahen në 
regjionin e Prizrenit, Gjilanit dhe 
Mitrovicës. Kështu që ky trajnim fillestar 
ofron një pasqyrim themelor rreth 
funksionit dhe përgjegjësive të 
gjyqtarëve porotë në  lëmin penale dhe 
civile gjithashtu duke përfshirë edhe 
kodin e mirësjelljes profesionale të 
gjyqtarëve porotë.  Gjatë këtij sesioni 

morën pjesë 30 gjyqtarë porotë nga 
regjioni i Pejës. Të gjithë pjesëmarrësit 
ishin me përkatësi etnike shqiptare.  
 
Programi Fillestar për Arsimim Ligjor   
Programi Fillestar për Arsimim Ligjor 
(PFAL) ka filluar si Pilot Projekt i cili 
program parashihet të zgjas 3 muaj 
duke filluar me 15, prill deri me 15 korrik 
2005. 60 kandidatet e zgjedhur do të 
ndjekin këtë program në mënyrë që të 
ngritin dhe zhvillojnë njohurit e tyre 
profesionale  dhe shkathëtit praktike si 
gjyqtarë të ardhshëm në Kosovë. 
Programi është ndarë në 
shtatëmbëdhjetë module duke përfshirë 
temat në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe 
variacione të ushtrimeve praktike.  
  
Seminar mbi Luftimin Kundër Trafikimit 
me Njerëz  
Me datën 26, prill 2005 IGJK ka 
organizuar një seminar mbi Luftimin 
Kundër Trafikimit me Njerëz. Qëllimi i 
këtij seminari ka qenë të ekzaminohen 
disa nga aspektet praktike të luftës 
kundër krimit të organizuar e në veçanti 
trafikimit me qenie njerëzore. Programi i 
këtij seminari kryesisht është 
përqendruar në aspektet praktike në 
zbatimin e hetimeve, bashkëpunimit 
ndërkombëtar, mbrojtjen e viktimave 
dhe personelit të gjykatave. Vëmendje e 
veçantë i është kushtuar fenomenit të  
trafikimit me fëmijë në Kosovë. Një 
gjyqtarë një prokurorë ndërkombëtar, 
një gjyqtarë vendor nga gjykata e 
Qarkut, një përfaqësues nga  UNICEF-i 
dhe një ekspert nga zyra e çështjeve 
gjinore e UNMIK-ut ishin ekspertet të 
cilët prezantuan gjatë këtij seminari. 
Gjithashtu gjatë këtij sesioni u 
prezantuan dhe diskutuan disa raste 
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praktike.  21 gjyqtarë dhe 5 prokurorë 
morën pjesë në këtë seminar.   
 
Seminar mbi Procedurën e Shpalljes së 
Personave të Zhdukur për të Vdekur   
Me datën  28, prill 2005 IGJK organizoi 
një seminar nga e Drejta Civile 
përqendruar në procedurën jo-
kontestimore për shpalljen e personave 
të zhdukur si të vdekur. Tre gjyqtarë 
nga niveli i Gjykatës Komunale dhe një 

profesor nga Universiteti Fakultetit 
Juridik të Prishtinës prezantuan në cilësi 
të ekspertëve gjatë këtij seminari ku 
edhe u zhvillua debat me të gjithë 
pjesëmarrësit rreth disa rasteve 
specifike nga praktike e tyre 
profesionale. Ky seminar ka ofruar një 
analizim të hollësishëm mbi procedurën 
dhe kushtet përkatëse të cilat duhet 
respektuar me rastin e shpalljes së 
personave të zhdukur për të vdekur.   

 
 

Aktivitet e ardhshme 
 

  
Trajnimi Fillestar për Gjyqtarët Porotë  
Grupi të cilëve ju adresohet ky trajnim: 
Gjyqtarëve të Rijnë Porotë  
Në muajin Prill 2005 IGJK do të vazhdoj 
me trajnimin fillestar për gjyqtarët porotë 
i cili program do të mbahet në pesë 
regjionet e Kosovës. Sesioni i parë 
është mbajtur në regjionin e Prishtinës 
në muajin mars 2005, kurse sesionet e 
ardhshme do të mbahen në regjionin e 
Prizrenit, Gjilanit dhe  Mitrovicës. 
Prandaj, ky trajnim fillestar ka për qëllim 
të ofroj një pasqyrim themelor rreth 
funksionit dhe përgjegjësive të 
gjyqtarëve porotë në lëmin penale dhe 
civile gjithashtu duke përfshirë edhe 
kodin e mirësjelljes profesionale të 
gjyqtarëve porotë. 
Planifikohet të mbahet me datën  5, maj 
2005  në regjionin e Prizrenit. 
 
Tryezë e Diskutimeve mbi të Drejtën  
Pronësore: 
IGJK në përputhshmëri me programin 
vjetorë të trajnimeve dhe planin e 
implementimit të standardeve, Instituti  

 
planifikon organizimin e katër Tryezave 
të diskutimeve gjatë vitit 2005 rreth të 
Drejtave Pronësore. Dy nga këto 
sesione janë mbajtur deri me tani dhe 
pritet të mbahen edhe dy të tjera në 
muajt e ardhshëm. Këto tryeza do të 
ofrojnë mundësinë pjesëmarrësve për 
diskutime të hollësishme rreth 
pengesave kryesore dhe vështirësive të 
cilat i ballafaqojnë gjatë shqyrtimit të 
rasteve përkatëse.  Këto sesione 
trajnimi do të ofrojnë mundësi për të  
 
gjithë pjesëmarrësit shkëmbimin e 
përvojave të tyre me kolegët dhe 
synojnë zhvillimin e çështjeve të cilat 
duhet zgjedhur në praktikë.  
Planifikohet të mbahet me datën   
 
12, maj 2005 në  Gjilan dhe 
17 maj 2005 në Pejë 
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Tryezë e Diskutimeve mbi Kodin e 
Përkohshëm të Procedurës Penale të 
Kosovës 
IGJK me datën 24, maj 2005 do të 
organizoj një Tryezë e cila i kushtohet 
Kodit Përkohshëm të Procedurës 
Penale të Kosovës për gjyqtarët dhe 
prokurorët nga regjioni i Gjilanit. Kjo 
tryezë kryesisht do të përqendrohet në 
temën e Paraburgimit. Me këtë rast 
pjesëmarrësit do të kenë mundësin ti 
dëgjojnë prezantimet rreth çështjeve 
procedurale lidhur me Paraburgimin. 
Profesionistë të dalluar me kualifikime 
ligjore – gjyqtarë nga Gjykatat e Qarkut 
Gjykata Supreme e Kosovës do të jenë 
prezent gjatë këtij sesioni dhe të cilët do 
të prezantojnë raste të ndryshme ku do 
të hapen diskutime rreth problemeve 
specifike lidhur me dispozitat e 
Paraburgimit. 
Planifikohet të mbahet me datën: 
24,maj 2005 në Gjilan 
 

Tryezë e Diskutimeve mbi Veprat e 
Kundërvajtjeve  

Kjo tryezë është vazhdimësi e 
variacioneve të sesioneve të mbajtura 
nga kjo lëmi ofruar nga IGJK për 
gjyqtarët të cilët punojnë në Gjykatat 
për Kundërvajtje. Pjesëmarrësit e kësaj 
tryeze do të shohin mundësit për 
reduktimin e mbingarkesës së rasteve 
në Gjykatat për Kundërvajtje  duke 
prezantuar dhe zhvilluar propozime nga 
përvoja e tyre praktike lidhur me rastet 
specifike. Ky sesion trajnimi do të 
mbahet në ndërtesën e Institutit 
Gjyqësor të Kosovës IGJK.  
Planifikohet të mbahet me datën:  
26, maj 2005 
 

  
 


