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BBUULLEETTIINNII  II  IIGGJJKK
Nëntor 2003

Ky buletin është publikuar për informimin sa më të plotë të gjyqesisë së Kosovës për
aktivitet e IGJK. Ky publikim i është shpërndarë gjyqtarve dhe prokurorve në Kosovë.
Buletini mujor i IGJK tani përmbanë artikuj nga stafi i IGJK në lidhje me qështjet me
interes për gjyqtarët dhe prokurorët që punojnë në Kosovë.

Dr. Anton Girginov

PROKURORI PUBLIK SI DOMINUS
LITIS
NË PROCEDURËN PARAPRAKE
SIPAS KODIT TË RI 
TË PËRKOHSHËM TË PROCEDURES 
PENALE TË KOSOVËS

1. Me datën 3 dhe 4 Tetor 2003
Instituti Gjyqësor i Kosovës dhe disa
Institucione të tjera të interesuara kanë
organizuar një seminar për paraqitjen e
reformave që gjenden në përmbajtjen e
Kodeve të reja të Përkohshëme Penale
dhe të Procedures Penale. Prof. Goran
Clemencic (Universiteti i Ljubljanës) ka
pasur një rol shumë aktiv në përgaditjen
e Kodit të ri të Procedures Penale dhe
ka prezantuar fazën e re hetuese të
procedurës paraprake. 

Prof. Clemencic dukshëm ka
shperhur që në kontrast me Ish-
Jugosllavinë, ku Prokurori Publik  ka
shërbyer më shumë si kuti-postare në
mes të gjyqëtarve hetues dhe policisë,
kurse tani sipas Kodit të ri, ai/ajo ka
përgjighësi të plotë për hetimet

paraprke ku Prokurori Publik ka pranuar
poziten e dominus litis (udhëzues i
proçesit) në hetimet paraprake. Ai/ajo
është i autorizuar të hapë, të mbikëqyr
punën hetuese të policisë gjyqësore,
personalisht të ndërmarr aksionet
hetuese dhe të vendosë se qka të
veprohet me hetimet e përfunduara.

Kështu që, një Prokuror Publik i
fuqishëm është plotësisht i ngarkuar me
hetimet paraprake; Ai/ajo është
përgjegjës për arritjen e suksesit vet, që
zakonisht do të thotë se ai/ajo duhet të
vërtetoj krimin e të pandehurit. Prof
Clemencic ka vërejtur (për të cilin
modeli jo-Jugosllav i hetimieve, që ai
dhe ekspertet tjerë kanë paraqitur në
Kosovë, është ende i ri) se shteti do ta
ketë shumë vështirë dhe do të ketë
probleme që nën sundimin e ligjit të ri të
formoj Prokuror Publik me përgjegjësi të
plotë për hetimet, gjithashtu të jetë i
paanshëm dhe të mos jetë i bazuar
kundër të pandehurit. Për këtë arsye
Prof. Clemencic ka bërë ftesë për
trajnim të Prokurorëve Publik, për
adoptimin e Kodit të Etikës për ata dhe
për masa te tjera të mundëshme që të
shtyejnë Prokurorët  Publik të marrin në
konsiderat jo vetëm evidencën e
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fajsuesit por edhe atë të shfajësuesit
gjithashtu, gjë e cila është në
përputhshmëri me Nen. 46 (2) të këti
Kodi.

2. Këtu, natyrisht, ekziston një
konflikt i tillë në mes të këtyre dy
funksioneve, duhet të bëhet hetimi i
plotë dhe paanësisht  të merret një
vendim por, zakonisht kjo  nuk ndodhë
brenda detyrave të Prokurorve dhe
modelit të hetimeve paraprake të
paraqitur në Kosovë. Modeli i ri do të
thotë nevojë teknokologjike. Sipas këttij
ligji Prokurori Publik në të vertetë është
kundër të të pandehurit, por jo në fazën
e gjykimit paraprak, ai/ajo është kundër
të të pandehurit vetëm gjatë gjykimit
kryesor, duke mbështetur akuzen
aktuale të paraqitur në projektligjin e
padisë të cilën kolega e tij/saj e ka
shkruar.  Arsyeja për këtë ndryshim
është e thjeshtë, në 150 vitet e fundit
kriteri minimal i vlerësimit të Prokurorit
Publik – së paku nën sistemin e ligjit
civil të Evropes Qendrore dhe
Perendimore – është bërë në bazë të
një numri të gjykimeve të padenuara
dhe shfajsimeve të të pandehurve. 

Ka qenë një numër i madh i përpjekjeve
për të zëvendësuar këtë kriter klasik
apo se paku për ta modifikuar atë. Duke
i marrë para sysh këto mund të
parashikohet se nuk do të ketë ndonjë
ndryshim në kuptimin e kësajë kriterje
në një të ardhme të afërt. Si rrjedhim
Prokurori Publik shihet të jetë jo-
profesional nëse ai/ajo e ka kërcënuar,
dëmtuar një person i cili më vonë është
shpallur i pafajshëm. Për të ju
shmangur një vlerësimi të tillë të
turpshëm është në interes të
Prokurorëve Publik të cilët punojnë në

modelin e prezantuar në Kosovë që të
bëjnë qështë e mundur për t’u
shmangur çdo lloj vendimi të pafajsisë
dhe të shfajsimit të të pandehurve. Për
këtë arsye në fazën e gjykimit paraprak
Prokurori Publik nuk paraqet rrezik për
të pandehurin por është një person i cili
nuk është i gatshëm për të rrezikuar në
gjykimin kryesor. Është kjo një sjellje e
cila ka më shumë gjasa t’i dëmtoj
interesat e palës së dëmtuar sesa ato të
të pandehurit në fazën e gjykimit
paraprak. 
         Aktualisht, Prokurorët publik në
fazën e gjykimit paraprak vuajnë nga
sindromi se “pse unë të rrezikoj që i
pandehuri im të shfajsohet dhe pse të
brengosem aq shumë për palën e
demtuar në vend se të brengosem për
karrieren time profesionale”. 
Për fat të keq, ky sindrom nuk ka
barazpeshë në kodin e ri. Në pajtim me
nenet 62 (1) dhe 224 (2) “Prokurori
Publik duhet që brenda tetë (8) ditëve
pas mbarimit të hetimeve të njoftoj
palën e dëmtuar për këtë fakt, dhe
tregoj arsyen për këtë” dhe “të udhezoj
atë se ai/ajo mund të ndermarrë
ndjekjen si Prokuror ndihmës”. Në qoftë
se rasti është i vështirë duhet që t’i lihet
palës së dëmtuar edhe pse ajo ka
shumë më pak kapacitet për të berë
hetimet në mënyrë të suksesshme. Ky
lloj mendimi mund të ndodhë për shkak
se roli dhe intereset e Prokurorit Publik
në fazën e gjykimit paraprak nuk janë
kuptuar plotësisht dhe atyre iu ka ngelur
kontrolla procedurale ashtu siq ka qenë
ne ligjin e meparshëm të ish
Jugosllavisë. Në përgjithësi zyra e
Prokurorit ka mbetur jo-hierarkike dhe
pala e demtuar ka mbetur pa të drejtën
për tu ankuar kundër veprimit të
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Prokurorit Publik për refuzimin e tij/saj
të pa vërtetuar për të filluar procedurat
penale apo për përfundimin e
pavërtetuar të hetimeve nga ana e
tij/saj. Asnjë Prokuror i lartë nuk ka fuqi
qe t’i hjek ato veprime dhe të urdhëroj
fillimin e procedurave penale apo
respektivisht vazhdimin e hetimeve apo
ngritjen e projektligjit të padisë në një
Gjykatë kompetente. Prandaj, është e
nevojshme dhe shumë më e
rëndësishme që të gjendet një mënyrë
për të neutralizuar jo Prokurorin publik i
cili ofendon të pandehurin por
Prokurorin Publik i cili e mbron atë në
dëm të palës së dëmtuar në fazën
paraprake të procedurave penale. 
         Është e qartë se Prokurorët
vendosin të ndërpresin hetimet dhe rasti
penal në tëresi nuk i nënshtrohet asnjë
kontrollimi apo konfirmimi nga Gjykata.
Në fazën e gjykimit paraprak Prokurori
Publik është një “Gjykatës” për punën e
policëve gjyqësore të cilët zakonisht
janë hetuesit e menjëhershëm të rastit,
si përjashtim Prokurori Publik mundet
që personalisht të merr ne pyetje, shkurt
thënë të mledh prova gjithashtu
(Gjyqtari i gjykimit paraprak mund të
merret vetëm me një numër të kufizuar
të çështjeve të cilat në përgjithësi kanë
të bëjnë me të Drejtat e Njeriut dhe nuk
konsiderohet si zëvendësim i Gjykatësit
hetues). 
         Duke pasur para sysh caktimin e
detyrave mund të thuhet se konflikti në
mes të dy funksioneve asajë që të
bëhen hetimet e plota dhe funksionit për
të vendosur paanësisht në fazën
paraprake të gjykimit të procedurës
penale me të vërtetë ndodhin por kjo
nuk duhet të ndodhë me Prokurorin
Publik.  

Konflikti më së shumti ka gjasa të
paraqitet si kontraditë specifike në mes
të policëve gjyqësor dhe Prokurorit
publik i cili eshtë në mbikqyrjen e tyre.
         Policët gjyqësor marrin informata
direkt nga policia në lidhje me krimin që
është duke u hetuar, këto informata
kthehen në prova deri sa të jenë të
mjaftueshme për të formuar dhe
dëshmuar atë se çka në të vërtetë ka
ndodhur, dhe kur dosja e hetimeve
është e gatshme atëherë ajo i paraqitet
Prokurorit. Shpesh ndodh që informatat
e policisë të mos kthehen plotësisht në
prova mirëpo sidoqoftë, policija
gjyqësore gjatë hartimit të bindjes së
tyre të brendshme gjithashtu pak a
shum marrin para sysh ato informata të
cilat nuk janë futur apo përfshirë në
prova. Prokurori Publik i cili duke qenë
në lidhje me Gjykatën (duke u
përballuar me mbrojtjen), përjashton
plotësisht këtë informatë dhe shpesh në
zhgënjim, zyrtarët gjyqësor bejnë
rezistencë dhe kërkojnë mbledhjen e
më shumë provave. 
      Përveq presionit që kanë (pët ta
finalizuar me sukses punën e tyre dhe
në veqanti, për të mbrojtur deklaratën e
tyre se një krim është kryer) këta polic
nganjëherë preferojnë që të gjejnë më
shumë prova fajësuese dhe ngurrojnë
të kërkojnë më shumë prova
shfaëjsuese, kjo ndodh posaqërisht në
rastet kur ata kanë kryer shumë hetime
për ta treguar fajsinë e të pandehurit.
Sikur edhe Prokurori Publik ata nuk
kanë përgjegjësinë përfundimtare për
rastet dhe nuk janë të interesuar që të
gjejnë të vërtetën; Interesi i tyre aktual
është që të përfundojnë hetimet e tyre
me sa më pak mund dhe Prokurorit
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Publik i mbetet përgjegjësija pranë
Gjykatës.
 Kontradita e dytë është se Prokurori
Publik duhet të gjejë të vërtetën përmes
provave të zgjedhura poseduese. Për të
ia dalë në krye me mospajtimet në
interes të shoqërisë gjithashtu është e
nevojshme, që në mënyrë efektive të
rregullohen marrëdhaniet e ndjeshme
në mes të Prokurorit dhe policisë.
         Me sa duket atje gjithmonë
ekziston një mospajtim kontraproduktiv
në mes të kapaciteteve të dhëna
objektive teknologjike të një modeli
procedural për të operuar në mënyrë të
efektshme dhe një ndërtimi ligjor që
është formuar për ta rregulluar atë.
Nganjëherë është shumë vështirë që të
paramendohet e një pasqyrë e plotë e

popsaqërisht kur ky model as që njihet
mirë dhe nuk është praktikuar ende. Për
këtë shkak ky model jo-Jugosllav për
hetimet e gjykimit paraprak krijon një
barazpeshë të ndryshme faktike të
fuqive dhe interesave e cila nuk mund
të parashikohet në tërësi. Sidoqoftë
është e parashikueshme se mospajtimi
kryesor në fazën e gjykimit paraprak
nuk do të jetë brenda Prokurorit Publik
(pavarësisht nga roli i tij/saj atje) por në
mes të tij/saj dhe policit gjyqësor i cili
është caktuar që menjëherë të bëjë
hetimet paraprake. Këto marrëdhënie
duhet që të studiohen në tërësi dhe të
rregullohen me kujdes përndryshe, ato
do të prodhojnë rezultat zhgënjyes.

Aktivitetet në nëntor 2003.

� Trainimi mbi Rregullorën e UNMIK-ut 2003/12 mbi mbrojtjën kundër dhunës në
familje

� Seminari nga e drejta civile
� Trainimi për gjyqtarët të Gjykatave për kundërvajtje
� Programi i edukimit jasht 

Trainimi mbi Rregullorën e UNMIK-ut 2003/12 mbi mbrojtjën kundër dhunës në familje
4. dhe 5. nëntor 2003.
IGJK planifikon trainimin multidisciplinar më 4. nentor i cili do të përsëritet edhe me 5.
nëntor 2003. mbi Rregullorën e UNMIK-ut nr. 2003/12 mbi mbrojtjën kundër dhunës në
familje. Kjo Rregullore ka hyrë në fuqi në maj të vitit 2003. Programi do të adresojë
detyrat e gjykatave që kanë kompetencë në zgjidhjën e këtyre lëndve. Rendi i ditës do
të përfshijë përmbajtjën si dhe aplikimin praktik të Rregullorës, si dhe prezentimin e
SHBA dhe ngjajshmëritë me këtë legjislacion vendor. Përveç gjyqtarve edhe prokurorët
publik dhe ca gjyqtar që punojnë në materien penale janë të ftuar, sepse edhe ata kanë
kompetenca të reja në përputhje me këtë Rregullore.
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Trainimi për gjyqtarët të Gjykatave për kundërvajtje
18 nëntor 2003.
Gjatë vitit 2003. IGJK ka mbajtur këtë trainim për gjyqtarët të Gjykatave për
kundërvajtje në çdo kvartal. Ky do të jetë trainimi i fundit për grupin e fundit të
gjyqtarve. Dy gjyqtar të Gjykatës së lartë për kundërvajtje do të japin prezentime mbi
aspektet të ndryshme të procedurës kundërvajtëse por duke përfshier edhe ligjin
material si dhe ate të procedurës (definicioni i kundërvajtjës, parimet dhe metodat të
procedurës kundërvajtëse, fillimi dhe rrjedhja e procedurës, procedura e nxjerrjës së
provave,  shqyrtimi kryesor, marrja e vendimit, procedura ndaj të miturve).

Seminari nga e drejta cinile
20 nëntor 2003.
Për këtë trainim janë të ftuar gjyqtarët që punojnë në materjën civile si dhe disa gjyqtar
nga Gjykata ekonomike. Temat janë ca të drejta materiale civile dhe trainuesit gjyqësor
të IGJK do të japin prezentime mbi kontratat transaktive me shikim komparativ si dhe
mbi të drejtën e përparsisë së blerjës. 

NGJARJE TJERA PËR TË ARDHMËN
Programi i edukimit jasht
Pas përfundimit të vizitës së punës në Gjermani që ka filluar më 5. tetor dhe ka zgjatur
deri më 25. tetor 2003., IGJK benë pregaditje për vizitë studimore në Gjermani. Vizita
studimore është e planifikuar për 9 – 15 nëntor për 10 gjyqtar dhe prokuror.


