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1. Hyrje  

 

Prokurorët, në një sistem demokratik ligjor ku mbizotëron sundimi i ligjit, 

kërkohen që në mënyrë të shpejtë t’i zbatojnë kërkesat publike për ndjekjen e atyre 

që bien në kundërshtim me ligjin, kështu që në këtë mënyrë të garantojnë siguri 

ligjore. Në mënyrë që të arrihet ky qëllim, ligjdhënësi ka paraparë një numër të 

masave në kodin e procedurës penale. Suksesi i punës së prokurorit publik 

kryekëput varet nga ajo se sa ai/ajo është në gjendja ta zbatoj ligjin në mënyrë të 

drejtë dhe efektive (për hir të thjeshtësimit më tej do t’i referohemi vetëm në gjini 

mashkullore). Prandaj, qëllimi i këtij doracaku udhëzues është që t‘i ndihmoj 

prokurorët e rinj që të njoftohen me praktikën procedurale dhe përfitojnë aftësitë e 

nevojshme të funksionit përkatës.  

Përmes shembujve praktik dhe pasqyrimeve të shkurtra mbi sistemet tjera ligjore 

dhe praktikat më të mira synohet që të ofrohet një ide se çka saktësisht mund të 

bëhet dhe duhet të veprohet në çdo moment. 

Natyrisht se, edhe kolegët me përvojë mund ta përdorin këtë doracak udhëzues si 

mbështetje në rrethana më të ndërlikuara procedurale.  

 

2. Misioni i Zyrës së Prokurorisë Publike   

 
2.1 Autoritet hetues  

Sipas KPPK, prokurori publik është udhëheqës kryesorë i procedurës paraprake. 

Ky funksion rrjedh nga dy parime të KPPK, që është parimi zyrtar dhe akuzues. 

Parimi i zyrtaritetit (neni. 6 (3)) nënkupton që ndjekja penale është detyrë e 

organeve shtetërore e jo barrë e qytetarëve individual.    

Prokurori publik me ndihmën policisë (policinë gjyqësore, në raste të 

jashtëzakonshme edhe me policinë e rregullt) mbledh të dhëna për veprën penale 

në mënyrë objektive (neni. 46 (3)). Si drejtues kryesor i hetimit (neni. 46 (2)) ai jo 

vetëm se është i autorizuar me ligj të drejtoj hetimin, por gjithashtu edhe të veproj. 

Prokurori publik drejton dhe mbikëqyrë punën e policisë gjyqësore (neni. 200 (3)), 

të cilët zyrtarë janë të obliguar t’i zbatojnë udhëzimet e prokurorit publik.  

Aktivitetet e prokurorit publik duhet të jenë objektive dhe të bazuara në ligj dhe të 

vërtetën. Me rastin e hetimit, ai çmon jo vetëm provat dhe faktet fajësuese, por 

gjithashtu edhe faktet dhe provat shfajësuese (neni. 7 (2), 46 (3), 220 (2)), mund të 

paraqes ankesë në dobi të akuzuarit (neni. 399 (2)), kërkoj rishikimin e procedurës 

penale pas vdekjes së personit të dënuar (neni. 443 (1)), ose kërkoj zbutjen e 

jashtëzakonshme të dënimit (neni. 448). Prokurori Publik i Kosovës mund të 

paraqesë kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë në dobi të të pandehurit. (neni. 452 (2)). 
 

2.2 Autoritet për ndërprerjen e procedurës  
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Policia nuk gëzon autoritet ta ndërpres hetimin. Prandaj, funksioni i prokurorit 

publik mundëson filtrimin e konsiderueshëm të aktiviteteve hetuese në procedurë 

paraprake. Për shembull, në Gjermani, në pajtueshmëri me dispozitat e caktuara të 

Kodit të Procedurës Penale Gjermane, në vit 75% nga mesatarja 4.5 milion e 

procedurave penale  ndërpriten/pushohen. 

2.3 Autoritet akuzues  

Pozita dominuese e prokurorit publik gjatë procedurës paraprake kthehet në 

parimin akuzator, që nënkupton se gjykatat mund të veprojnë vetëm në bazë të 

aktakuzës së ngritur nga prokurori publik (neni. 304 (1)). Prokurori publik ka 

monopolin e ngritjes së akuzës. Përjashtimet nga ky rregull janë të parapara me 

nenin. 304 (2) të cilat, sidoqoftë, nuk janë relevante për aktivitetet Prokuroriale në 

praktikë.  

3. Procedura Paraprake  

 

3.1 Fillimi i hetimit  

Në bazë të mjaftueshme, pas urdhrit nga prokurori publik për mbledhjen e të 

dhënave shtesë (neni. 209), është vërtetuar se nuk ekzistojnë pengesa permanente 

procedurale, prokurori është i obliguar të filloj hetimin. Një gjë e tillë bëhet me 

nxjerrjen e aktvendimit nga prokurori publik në të cilin duhet përcaktuar datën e 

fillimit, personin kundër të cilit kryhet hetimi, veprimet që duhet ndërmarr, 

emërtimin ligjor të veprës, rrethanat dhe faktet që e justifikojnë dyshimin e 

arsyeshëm për veprën penale dhe provat me informacionin e mbledhur deri në atë 

moment (neni. 221 (1)). 

Për të filluar me, dy nga shembujt vijues pasqyrojnë praktikën Kosovare lidhur me 

fillimin dhe zgjerimin e hetimit sipas nenit. 209 (shembujt të marr nga udhëzuesit e 

IGJK-së): 
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3.1.1  Aktvendimi mbi fillimin e hetimit – Shembull  

 

PROKURORI PUBLIK I QARKUT  

PP-Nr. 

Pejë, në emër të:  

Prokurorisë Publike të Qarkut në Pejë, Prokurori i Qarkut, z. Gezim Kollcaku, me 
procesmbajtësin  Ahsen Gutiqi, në procedurën hetimore kundër të pandehurit S....V, 
nga fshati Beleg, Deçan, në bazë të dyshimit të arsyeshëm për kryerje të veprës penale 
të vrasjes së rëndë, paraparë me nenin. 147, paragrafit 1, pika 3 dhe 11 e KPK, dy vepra 
të tentim vrasjes së rëndë, paraparë me nenin 147, paragrafi 1, pika 3 dhe 11, dhe 
veprën penale të mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të 
paautorizuar të armëve, paraparë me nenin 328, paragrafi 2, i KPK, më 12.04.2006, në 
ora 12.00, në pajtim me nenin 221 të KPPK, nxjerr:  

 

AKTVENDIMIN  

MBI FILLIMIN E HETIMIT  

Kundër:  

S  VI, i biri i H  dhe X, lindur M, më 66.05.1963, në fshatin B, Komuna e Deçanit, ku edhe 

vazhdon të jetoj, bujk me profesion, shqiptar, kosovarë, aktualisht i paraburgosur.  

Meqenëse, ekziston dyshimi i arsyeshëm që:  

I. Më 23.06.2006, rreth mesnatës, në Junik, fqinjësi të “Papshajës” në shtëpi të Jahë 

Papshës, ai qëllimisht dhe përmes mashtrimit vrau Berita Papsha nga Juniku, dhe i 

shkaktoi lëndime trupore Anista Papsha dhe Gjylfidane Papsha, që të dyja nga Juniku, 

në atë mënyrë që i pandehuri S, i cili ishte i martuar me palën e lënduar Gjylfidane 

Papsha, të cilët për një periudhë kohore ishin të ndarë, kishte pyetur bashkëshorten 

Gjylfidane, të kthehet për të vazhduar jetën së bashku, mirëpo ajo kishte refuzuar.   Në 

natën kritike, ai i ishte qasur shtëpisë së familjes Papsha. Viktima, Berita dhe djali i saj 

9muajsh ishin brenda në shtëpi së bashku me palën e dëmtuar Anista dhe Gjylfidane 

Papsha, vëllanë e tyre,  Sherif Papsha dhe Mona Papsha, bashkëshortja e vëllait të 

viktimës. Kështu që, nga jashtë në dorë me dy granata, një mitraloz AK-47 dhe një 

pistoletë “TT” 7.62 mm, ai kishte shtënë në drejtim të shtëpisë, në dritare, ku si rezultat 

i këtij sulmi, Berita Papsha, menjëherë vdes, kurse Anista dhe Gjylfidane Papsha pësojnë 

lëndime. Ata të gjithë ishin duke ndej në të njëjtën dhomë.  Pas kësaj, i pandehuri u 

arratiset në drejtim të panjohur.  

- Vepër e cila përbën vrasje të rëndë sipas nenit. 147, paragrafit 1, pikës 3 dhe 11 të 

KPK.  

II. Më 23.03.2006, rreth mesnatës, në Junik, në fqinjësi të “Papshës”, në shtëpinë e Jahë 

Papshës, ai me qëllim dhe përmes mashtrimit tentoi ta vras Anista Papsha nga Juniku, 

në atë mënyrë, sikurse edhe është përshkruar në dispozitiv të aktvendimit, i pandehuri 

tentoi ta vriste Anista Papsha, ku si rezultat i sulmit ajo pësoj lëndime dhe u dërgua në 

spital për trajtim mjekësor.  
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Veprim i cili përbën vepër penale të tentim vrasjes së rëndë sipas nenit. 147, paragrafit 

1, pikës 3 dhe 11, ndërlidhë me nenin 20 e KPK. 

III. Më 23.03.2008, rreth mesnatës, në Junik fqinjësi të ”Papshës”, në shtëpi të Jahë 

Papshës, ai me qëllim dhe përmes mashtrimit tentoi ta vras Gjylfidane Papsha nga 

Juniku, në atë mënyrë siç edhe përshkruhet në dispozitiv të këtij aktvendimi, i 

pandehuri tentoi ta vras Gjylfidane Papsha, dhe si rezultat i këtij sulmi ajo kishte pësuar 

lëndime dhe u dërgua në spital për trajtim mjekësor.  

Veprim i cili përbënë vepër penale të tentim vrasjes së rëndë sipas nenit. 147 paragrafit 

1, pikës  3 dhe 11, ndërlidhur me nenin 20 të KPK.  

IV. Nga koha e panjohur deri më 23.03.2006, ai mbante në pronësi, kontroll, posedim 

dhe shfrytëzim të paautorizuar të armëve dhe municionit, përfshirë armë automatike  

AK-47, me numër serik 0918-80, dy granata dore, një pistoletë “TT” 7.62 mm, me 8 

plumba të këtij kalibri dhe plumba të kalibrit 30 7.62 mm të AK-47, të cilat i lartcekuri i 

kishte përdorur për të gjuajtur në shtëpinë e Jahë Papshës, si rezultat i të cilit Berita 

Papsha menjëherë kishte vdekur, kurse Anista dhe Gjylfidane Papsha kishin pësuar 

lëndime.   

Veprim i cili përbën vepër penale të mbajtjes në pronësi, posedim, kontroll dhe 

shfrytëzim të paautorizuar të armëve sipas nenit. 328 paragrafit 2, të KPK.  

 

ARSYETIM  

 

Në bazë të kallëzimit penal nga policia – Njësiti i Hetimeve Regjionale në Pejë, nr. 2006-

DI-095, të datës 31.03.2006, dhe dokumenteve të bashkangjitura, ekziston dyshimi i 

arsyeshëm që i pandehuri, S...V nga fshati Beleg, Komuna Deçanit ka kryer vepër penale 

të: vrasjes së rëndë paraparë me nenin. 147, paragrafin 1, pikën 3 dhe 11 të Kodit Penal 

(KPK), dhe dy vepra penale të tentim vrasjes së rëndë paraparë me nenin. 147, 

paragrafin 1, pikën 3 dhe 11, ndërlidhur me nenin 20 të KPK, dhe vepër penale të 

mbajtjes në pronësi, kontroll, posedim dhe shfrytëzim të paautorizuar të armëve, 

paraparë me nenin. 328 paragrafin 2 të KPK,  në kohën, vendin dhe mënyrën e 

përshkruar në dispozitivin e këtij aktvendimi.  

Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të informatave nga kallëzimi penal dhe provat e 

bashkangjitura, ne konsiderojmë që duhet filluar hetimet kundër të pandehurit S....V,           

nga fshati Beleg, Komuna e Deçanit, meqenëse provat sigurojnë dyshimin e arsyeshëm 

që i lartcekuri ka kryer veprat e lartcekura, në atë mënyrë që provat e mbledhura gjatë 

procedurës hetimore mbështesin bazën e fillimit të ndjekjes.  

Personat vijues do të ftohen gjatë procedurës hetimore në cilësi të dëshmitarëve: S....  V 

nga fshati Beleg, Komuna Deçanit, pala e dëmtuar Anista Papsha, Gjylfidane Papsha, 

Salih Papsha, Ali Papsha, Mona Papsha dhe Sherif Papsha, Flamur V dhe Burim V, Asllan 

Lluluni dhe Naser Llulluni dhe Lulzim Hebibi, Bilbil Hebibi, të gjithë këta janë nga Juniku. 

Ata do të pyetën për të dhënë deklaratë për të gjitha rrethanat e cekura në kallëzim 
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penal si dhe të gjitha provat e mundshme fizike do të mblidhen për zbardhjen e kësaj 

çështje ligjore.  

Siç edhe është cekur, në bazë të nenit 221 të KPPK, vendimi është marr në bazë të 

dispozitivit të këtij aktvendimi. 

PROKURORI PUBLIK  

_________________________ 

3.1.2  

3.1.3 Vendim lidhur me zgjerimin e hetimit – Shembull   

 

PROKURORI PUBLIK I QARKUT  
PP-nr 
Pejë, në emër të:   
 
Prokurorisë Publike të Qarkut në Pejë, z. Ali Uka, Prokurorë Publik i Qarkut, me 
procesmbajtësen, znj. Sevdije Kyqyku, në procedurën hetimore kundër të 
pandehurve N. Matemaj nga Peja, etj, në bazë të pohimeve që ata ishin 
bashkëkryes të veprës penale, duke ndihmuar personin që gjendej në 
paraburgim për tu arratisur, paraparë me nenin. 314 paragrafin 2, ndërlidhur 
me nenin 23 të KPK, si dhe veprën penale të sulmimit të personit zyrtarë në 
detyrë, paraparë me nenin. 317, paragrafin 1, ndërlidhur me nenin 23 të KPK, 
në pajtim me nenin. 222 paragrafin 2, të KPPK, sot më 22.08.2007, merr:   
 

VENDIMIN  
MBI ZGJERIMIN E HETIMIT  

Kundër: 
RODIAN BU…,lindur më 26.12.1973, në Prizren, me vendbanim në Dulë, 
Komuna Suharekës, i biri i Hamzës dhe Mejremes, mbiemri vajzërisë Kokollari, i 
martuar, ka përfunduar shkollën fillore, me gjendje mesatare ekonomike, 
shqiptar, Kosovar, është burgosur që nga data 31.08.2001 në ora 15:00.  
 
- Meqenëse, eksiton dyshimi i arsyeshëm që: 
 
Më 19.08.2007, rreth orës 5:00, ai ka strehuar kryesin, ka ndihmuar kryesin për 
tu arratisur nga autoritetet në atë mënyrë që i dyshuari ishte telefonuar në 
celular të tij nga miku i tij  Hilmi Araqi, i cili  kishte ndihmuar shtatë të burgosur 
që të arratisën nga Burgu i Dubravës, dhe siç ishin pajtuar, kur i dyshuari kishte 
arritur në afërsi të udhëkryqit të Klinës, në rrugën Pejë-Mitrovicë, ai  kishte marr 
me veturën e tij dy të arratisurit nga Burgu i Dubravës, Lirim Pikaj dhe Xhavit 
Arimin, dhe i kishte dërguar ata në Malishevë. Xhavit Arimi, qëndron aty, kurse i 
arratisuri tjetër, Lirim Pikaj, udhëton me të dyshuarin për në shtëpi të tij në 
fshatin Dulë, Komuna e Suharekës, ku i arratisuri bënë një dush, pastrohet dhe i 
veshë rrobat e të dyshuarit ditën e ardhshme, ai transportohet në Tetovë, 
Republikë të Maqedonisë.  
 

- Veprim i cili përbën vepër penale të bashkëkryerjes, paraparë me nenin. 305 
paragrafin 2, të KPK.  
 

Arsyetim  
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Në bazë të kallëzimit penal të Policisë, Njësiti i Hetimeve Speciale në Prishtinë, 
me Nr. 2007-DF-761, të datës 03.09.2007, që është shtesë e kallëzimit penal nga 
Njësiti i lartcekur, me të njëjtin numër, të datës 21.08.2007, si dhe në baza të 
dokumenteve të tjera bashkangjitur në këtë shtojcë të kallëzimit penal, eksiton 
dyshimi i arsyeshëm që i dyshuari Rodian Bu, nga fshati Dulë, Komuna e 
Suharekës, ka kryer vepër penale të bashkëkryerjes paraparë me nenin. 305 
paragrafin 2 të KPK.  
 
Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shtojcës së kallëzimit penal të lartcekur si dhe 
provat tjera të bashkangjitura në shtojcën aktuale të akuzës penale, ne 
konsiderojmë që hetimi kundër të dyshuarit në fjalë duhet të vazhdohet, pasi 
që, provat e mbledhura mbështesin dyshimin që i njëjti ka kryer veprën penale 
të përmendur.  
 
Gjatë procedurës hetimore, më 18.08.2007, ftohen të dëgjohen në cilësi të 
dëshmitarëve personat vijues: Ilmi Araqi, i paraburgosur, Lirim Pikaj dhe Xhavit 
Arimi, të arratisur nga Burgu i Dubravës, të cilët aktualisht gjenden në liri dhe 
dëshmitarët të tjerë, përfshirë të dyshuarin, Rodian Bu, gjithashtu do të 
dëgjohen lidhur me rrethanat e veprës penale. Shtesë kësaj, të gjitha provat 
materiale të rastit do të prezantohen dhe administrohen.  
 
Në pajtim të plotë me rrethanat e lartcekura dhe në bazë të nenit. 222 të KPPK, 
vendimi është marr në bazë të dispozitivit të këtij vendimi.  

 

PROKURORI PUBLIK  

 

 

Sistemet tjera ligjore janë më pakë formale. Mjafton vetëm të thuhet, në një rast të 

sapofilluar, që hetimi ka filluar ose qasja ndaj rastit ekzistues nga tani e tutje do të 

jetë kjo apo ajo.  

 

3.2 Mbikëqyrja e hetimit nga prokurori publik  

3.2.1 Në përgjithësi  

Edhe pse në të shumtën e rasteve, kontakti i parë i prokurorit publik me rastin 

ndodh pas pranimit të kallëzimit penal nga policia ose pala e dëmtuar, ai mund t’i 

filloj hetimet edhe me vetë iniciativë. Në rrethana të tjera, kallëzimi penal e shtyn 

atë të kërkoj mbledhjen e të dhënave sipas nenit. 209 të KPPK. Sidoqoftë, në 

secilin rast, prokurori publik duhet të dijë se si të komunikoj me policinë dhe lëshoj 

urdhrat përkatës.  

 

3.2.2 Parimet themelore për shqyrtimin e shkresave të lëndës   

Prokurori publik e shpreh mendimin e tij përmes aktvendimit. Qëllimi i hetimit 

është që në mënyrë të plotë dhe sa ma shpejtë që është e mundur t’i zbuloj rastet 

brenda afatit të arsyeshëm, dhe gjithnjë në favor të personit të dyshuar. Që të dy 
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organet, prokurori publik dhe policia, duhet të çmojnë të vërtetën në mënyrë 

objektive pa paragjykim dhe në bazë të mjeteve të parapara me ligj. Kjo përfshinë 

gjendjen personale të të dyshuari, meqenëse për pasojat ligjore mund të jenë të 

rëndësishme. Pasi që arrestimi të jetë urdhëruar ose planifikohet të zbatohet, 

procedura duhet të përshpejtohet dhe të përgatiten kopjet e nevojshme të shkresave 

të lëndës.   

Urdhri për mbledhjen e të dhënave duhet të lëshohet në atë mënyrë që përfshinë 

tërë procesin hetimor dhe të zbatohet në të njëjtën kohë, në mënyrë që të 

përfundohet e tërë procedura paraprake me kohë dhe të bëhen përgatitjet e 

nevojshme për rrjedhën e shqyrtim gjyqësor pa pengesa dhe ndërprerje për të 

kërkuar të dhëna shtesë.  Natyrisht, kjo nuk funksionon në raste të ndërlikuara dhe 

të gjata. Megjithatë, para se të lëshohet urdhri për të dhëna shtesë, secili rast duhet 

të shqyrtohet dhe vlerësohet në bazë të veçorive specifike dhe duhet pasur një plan 

veprimi dhe orar të caktuar për rrjedhën e hetimit. Hetimet pa një qëllim të caktuar, 

mbase me kohëzgjatje prej vitesh duhet të shmangen. Gjithashtu edhe rrethanat 

ligjore duhet të konsiderohen me maturin e duhur, menjëherë pas pranimit të rastit.   

Sistemet dhe praktikat ligjore të shumë shteteve kanë dëshmuar që dokumentimi i 

rrjedhës së procedurës është çelësi kryesor i trajtimit të rasteve. Andaj, teknika e 

dokumentimit është shumë e rëndësishme.  

Dokumentimi i secilit veprim procedural në shkresa të lëndës nuk bëhet vetëm në 

praktikën gjermane. Prokurori urdhëron zyrën e regjistrimit të prokurorisë për 

përgatitjen dhe dërgimin e shkresave, kopjimin e dokumenteve të hartuar ose 

diktuar nga prokurori, dorëzoj dokumente të caktuara ose tërë lëndën në polici, 

gjykatë etj.. Shkresat gjithmonë mbahen të pandara, në mënyrë që kur pala e tretë 

ose pasardhësi i prokurorit të merr rastin të jetë i njoftuar për rrjedhën e lëndës deri 

në atë moment. Procedura e njëjtë zbatohet edhe në fazën e shqyrtimit gjyqësor. 

Urdhrat individual specifikohen, pasi që ato duhet zbatuar nga pasardhësit e 

njëpasnjëshëm  të zyrës së regjistrimit. Numri i lëndës përbëhet prej disa pjesëve, 

numrit të seksionit zyrës, Js për të cekur që lënda ka të bëjë me hetime të 

zakonshme, shoqëruar me numër të lëndës dhe vitit (mënyrë konsekutive). Në 

shembullin e paraqitur nuk ekziston një dokument që duhet bartë ndaras, mirëpo e 

tërë lënda me shkresa origjinale (fikse, por të lëvizshme si shkresa të lëndës janë të 

ndërlidhura në këtë formë [dhe të numëruara] në mënyrë që të mos ngatërrohen apo 

humben faqet e caktuara).  

Renditja më e thjeshtë duhet zbatuar në procedurat ku lënda nuk mund të bartet 

jashtë zyrës së prokurorisë publike. Në përfundim, gjithmonë duhet shënuar data 

ose koha brenda cilit interval lënda duhet të prezantohet sërish (ose kontrollimi se a 

duhet të kthehet lënda):  
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Shembulli 1 

 

3 Js 367/09 

 

Udhëzime  

 

1. Merr dhe bashkëngjit shkresën 43 VRS 154/96 [Të kërkohen 

shkresat e lëndës lidhur me 

dënimet e mëparshme dhe t’i 

bashkëngjitën kësaj lënde]  

2. 1 muaj (urdhër ndëshkimor?] [Vendimi për zbatimin  urdhrit 

ndëshkimor i varur nga dënimi i 

mëparshëm] 

10.01.2009 

 

Meier 
Prokurorë  

 

Shembulli 2 (të dhëna shtesë) 

 

10 Js 109/09 

 

Udhëzimi  

 

1. Merr dhe bashkëngjit shkresën 43 VRS 154/96 [Të kërkohen 

shkresat e lëndës lidhur me 

dënimet e mëparshme dhe 

bashkëngjit përkohësisht kësaj 

lënde]  

2. Shkresa origjinale (pa shkresën 43 VRS 154/96) 

Në stacion policor  
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- CID - 

Neustadt 

 

Me kërkesë për marrjen në pyetje të të pandehurit lidhur me akuzat 

ose mashtrimin dhe shtesë marrjes në pyetje të dëshmitares Erna 

Meyer, nëse i pandehuri në ndërkohë i ka paguar borxhet e tija.   

3. 6 javë  

Cologne, 15.01.2009 

Meier 
Prokurori  

 

 

Shembull 3 (udhëzime gjithëpërfshirëse) 

 

Zyra e prokurorisë publike në Cologne

 10.01.2010 

36 Js 33589/09 

 

 

Udhëzime  

 

1. Shëno për shkresën 5 F 9/02 Gjykata Komunale në Ottweiler 

2. Shëno për shkresën 9 M 233/08 Gjykata Komunale në Ratingen 

3. Shkruaj stacionit policor në Weiden. 

Re: Hetimi kundër Walter Ober, i lindur më.... në ... banor i...., i 

dyshuar për shkelje të obligimit të mbajtjes (mjetet e jetesës).  

[emrin e prokurorit të rastit dhe formularët e 

me përmbajtje të edukuar automatikisht do 

të shtohen nga zyra e regjistrimit  ] 

Kam filluar hetimin kundër të pandehurit të lartcekur. I pandehuri 

është dashur të punësohej në ndërmarrjen Hammer në Weiden nga 

marsi 2006 deri në tetor 2009. Kam kërkuar mbledhjen e të dhënave 

nga zyra qendrore lidhur me periudhën e mundshme të punësimit 

dhe pagat e pranuara, si dhe pse është larguar nga puna.  

4. Origjinali i lëndës  

Në stacion policor   
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Illingen 

Lidhur me marrjen në pyetje të pandehurit dhe nënën e fëmijës, me 

theks të veçantë lidhur me pyetjet vijuese: 

a. Kundër kujt ekzistojnë obligimet ligjore të mbajtjes (mjetet e 

jetesës)? A ka pasur vendim gjyqësor s? Numrat e lëndës? 

b. A ka fëmija të ardhura personale? Kush është aktualisht duke 

mbajtur fëmijën? A është mirëqenia publike e garantuar?  

c. Të ardhurat aktuale dhe mjetet e jetesës së të pandehurit? 

d. A ka refuzuar i pandehuri ndonjë punë të ofruar apo ka lënë 

punë dhe nëse po për cilat arsye? 

5. 6 javë  

                                                                               
[Nënshkrimi i plotë] 

(Hartmann) 

Prokurorë  

 

 

 

3.2.2.1 Struktura e lëndës  

Dosjet e lëndëve janë përmbledhje e dokumenteve që kanë të bëjnë me 

temat/procedurat specifike. Ato duhet të klasifikohen dhe numërohen në atë 

mënyrë që të kenë përvijim dhe qasje të shpejtë të fakteve dhe statusit procedural të 

procedurës. Fletët e pangjitura nuk ndihmojnë aq shumë në këtë drejtim. Në raste 

të thjeshta, dosja e lëndës duhet të ketë renditje kronologjike. Çdo aktivitet i 

organeve hetuese, çdo ngjarje tjetër, raport, procesverbal, mendim eksperti, 

aktvendim/vendim, etj., lidhur me rastin duhet të dokumentohen me shkrim, në një 

dosje, në mënyrë që të mundësohen lexuesit e mëvonshëm për të kuptuar të gjitha 

sekuencat, rezultatin dhe procedurën. Dosjet me interes për sigurinë ligjore dhe të 

gjitha palët e përfshira në procedurë duhet të jenë të qarta dhe të kompletuara. 

Parimisht, dosja e lëndës nuk mund të ndryshohet më vonë. Çdo strukturim i 

nevojshëm duhet të jetë i perceptueshëm dhe konstruktiv në çdo kohë.  

Në rastet voluminoze, preferohet që të krijohen dosje të veçanta dhe nëse e 

mundshme të klasifikohen që nga fillimi në mënyrë që renditja e shkresave dhe 

dosjes të jen të përputhshme dhe të qarta kur të prezantohet. Dosja e lëndës duhet 

të përbëhet prej shkresave kryesore lidhur me marrjen në pyetje të pandehurit, 

urdhërarrestit, aktakuzës, aktvendimit, etj., dhe prej nën-dosjeve të ndara lidhur me 

aktivitetet individuale (p.sh. të renditën sipas kohës së krimit, etj.), fotografive, 

portofolit, shikimit të vendngjarjes, mendimit të ekspertit dhe kështu me radhë.  



15 

Në rastet e paraburgimit duhet që të krijohen dosje të duplikuara. Kështu që, në të 

njëjtën kohë hetimi mund të vazhdohet dhe dosja origjinale t’i dërgohet gjyqtarit të 

procedurës paraprake ose të shikohet nga avokati mbrojtës.   

 

3.2.2.2 Menaxhimi i lëndës  

Ndërsa, për sa i përket menaxhimit të lëndëve, gjithnjë duhet të mbizotërojnë 

parimet e të së vërtetës së lëndës dhe qartësia. Edhe pas një kohe të arsyeshme, 

pala e tretë duhet të jetë në gjendje që të ketë pasqyrim të përgjithshëm rreth rastit. 

Hetimi duhet të dokumentohet në mënyrë të plotë dhe të sinqertë.   

Dosja e lëndës mund të renditët në mënyrë kronologjike ose sipas shenjave 

alternative të shikimit. Megjithatë, menaxhimi kronologjik i lëndës kërkon 

dokumentim të kujdesit të posaçëm. 

Në të shumtën e veprave penale në lëmin e ekonomisë, preferohet që renditja e 

dosjeve të bëhet sipas veprës, fakteve të rastit dhe veprimeve të ndërmarra.   

Struktura mund t’i ngjaj mostrës vijuese: 

 

I. Dosja e përgjithshme e cila përmban akuzat, shënimet lidhur me 

vendimet, urdhrat, të dhënat dhe kërkesat lidhur me vendimet 

tjera të prokurorit,  

II. Personalitetet, etj. të cilat bartin funksionin e prokurorit, komunikimin 

me avokatin mbrojtës dhe të gjeturat personale lidhur me të 

pandehurit individual,   

III. Marrja në pyetje e dëshmitarëve (në renditje alfabetike) përfshirë 

komunikimin me përfaqësuesit e tyre  

IV. Bastisja,  

V. Paraburgimi duke përmbajtur materialin përkatës,  

VI. Dosja e ndërmarrjes e cila përmban ekstrakte nga regjistri 

ekonomik/tregtar si dhe dokumentet lidhur me ndërmarrjet,    

VII. Bankat,  

VIII. Sigurimi shëndetësor,  

IX. Shkresat e lëndës (në rast të numrit të madh të palëve të dëmtuara 

ose dëshmitarëve, pyetësorëve, kopjeve të dokumenteve me 

shigjetë në paraqitjen e shkresave origjinale), 

X. Ekspertët dhe specialistët,  

XI. Ndihma juridike,  

XII. Hetimet financiare,   

XIII. Dosja e veçantë e përgjimit të telefonit,  
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XIV. Provat,  

XV. Shkresat shtesë (shkresat e titulluara në tema të ndryshme). 

  

3.2.2.3 Shqyrtimi i fakteve   

Menjëherë pas pranimit të kallëzimit penal nga policia, rrethanat faktike dhe ligjore 

duhet të verifikohen me maturi të veçantë, irnë mënyrë që të shmangen informatat 

e panevojshme. Për të filluar me, duhet filluar me verifikimin e kompetencës së 

zyrës prokurorisë publike, më pas të përcaktohet kompetenca personale dhe në 

fund duhet vërtetuar se a mbështet kallëzimi penal dyshimin e arsyeshëm sipas 

nenit. 220 (1). Pastaj, prokurori publik do të analizoj dhe çmoj rëndësinë e 

kallëzimit penal në bazë të përvojës profesionale në procedurën penale që i dikush 

ka kryer vepër penale që duhet të provohet? Dhe se a ekzistojnë pengesa për të 

filluar ndjekjen?” Përndryshe, kallëzimi penal duhet të hedhet në bazë të nenit. 208 

të KPPK. Si pasojë, duhet marr parasysh kërkesa për ndjekje penale, koha e 

paraparë për paraqitjen e kërkesës, parashkrimi, imuniteti ose kompensimi. 

 

3.2.2.4 Metoda e punës  

Teknikat e para të shqyrtimit të rastit duhet të shoqërohen nga hapat vijues: 

 Përgjegjësia ndaj rastit (bazuar në fakte), nxjerrja e të gjitha detajeve, të 

mendohet për të gjitha rrethanat e mundshme. Vendosja e vetës në pozitë të 

personit veprues.   

 Vlerësimi i provave, p.sh. kërkimi i rrethanave reale (“se a është korrekte 

çka është prezantuar, çka është provuar për dënimin tim?”)  

 Shqyrtimi ligjor në bazë të Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale, 

 Vendim gojor   

Duke vepruar kështu, hapat individual duhet ndërmarrë. Gjatë analizës ligjore 

mund të ndodh që analiza të varët nga rrethanat e mëtejshme. Gjatë leximit të 

shkresave të lëndës gjithmonë duhet marr parasysh rëndësinë ligjore që mund fakti 

konkret mund ta ketë. 

Tek rastet voluminoze preferohet që të nxjerrët pasqyrim i përgjithshëm dhe 

merren shënime shtesë (lidhur me shkresat e mbrojtjes, deklaratat, hetimet e 

mëtejshme, kërkesat dhe tabelat kronologjike). Në raste të gjëra indo të ishte më e 

kuptimshme që të krijohen tabela në kompjuter dhe sipas nevojës mund të 

ndryshohen dhe renditën.  Në rastet e gjëra, secila nën-dosje mund të filloj me 

tabelën e përmbajtjes ku do të pasqyrohet rrjedha e lëndës. Kështu që në bazë të 

këtyre tabelave të përmbajtjes mund të ofrohet pasqyrim i përgjithshëm për tërë 

rastin. Ngjarjet konkrete mund të vendosën sipas renditjes së duhur, p.sh. të 

klasifikohen sipas numrit vijues, kohën e krimit, vendngjarjen, përshkrimin e 

veprës caktuar, personave të involvuar, provat, etj. Natyrisht se, gjithmonë varet 
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edhe nga tiparet karakteristike të rastit, në mënyrë që të nxjerrët rezultati më i mirë 

i mundshëm.  

Gjatë shqyrtimit të fakteve, nganjëherë mungesa e të dhënave mund të paraqes 

nevojë për urdhra shtesë hetimor ose veprime prokuroriale. Procedura duhet të 

përfundohet vetëm atëherë kur të gjitha aspektet e rastit të jenë sqaruar përfshirë 

edhe faktet personale dhe ato shfajësuese. Gabimet gjatë fazës hetimore shfaqën 

gjatë tërë procedurës penale dhe shumë nga provat mund të humbën më vonë.   

Në fund prokurori vendos se a ta lëvizë rastin tutje. 

 

3.2.2.5 Dosjet e brendshme të zyrës së prokurorisë publike  

Dosjet e brendshme duhet të aranzhohen së paku para se dosjet origjinale të 

dërgohen në gjykatë, polici ose tek ndonjë organ tjetër për kërkim të dhënave 

shtesë. Këto dosje të brendshme, nënkuptohet që, mbetën në duar të prokurorisë 

publike. Vetëm kopjet ose dokumentet që i takojnë shërbimit të brendshëm të zyrës 

së prokurorisë publike konsiderohen dosje të brendshme, kryesisht draftet e 

brendshme ose komunikimi me autoritetet e larta lidhur me rrjedhën e rastit. Në 

asnjë mënyrë të gjeturat relevante për vendosjen e çështjes ligjore nuk mund të 

dokumentohen në dosjet e brendshme.  

Megjithatë, edhe pse dosjet e brendshme nuk janë pjesë e dosjes së lëndës, ato nuk 

janë të qasshme për çdokënd. Në anën e kundërt, siç u theksuar më lartë, asgjë për 

sa i përket të drejtës në qasje në dosje nuk mund të ruhet brenda dosjeve të 

brendshme.   

 

3.2.3 Marrja në pyetje nga prokurori  

3.2.3.1 Marrja në pyetje e të dyshuarit (neni. 231) 

Në çdo rast të rëndësishëm ose rastet e ndërlikuara, që nga fillimi i rastit prokurori 

publik personalisht duhet t’i sqaroj faktet gjegjëse, vizitoj vendngjarjen dhe marr 

në pyetje të pandehurit  si dhe dëshmitarët më të rëndësishëm të rastit.  Hetimi nga 

vet prokurori publik krijon përshtypje më të mirë për rastin se sa vetëm shikimi i 

shkresave të lëndës, kështu që koha e investuar në shqyrtim të rastit paguhet dhe në 

të njëjtën kohë mundëson nxjerrjen më të shpejtë të vendimit.   

Thirrja e të pandehurit shpeshherë nuk e ka kuptimin e duhur deri në fazën kur 

hetimi të avancohet në atë shkallë ku i pandehuri mund të konfrontohet me fakte. 

Thirrja                                                                                      me shënimet personale 

sipas nenit. 269 (2), (3) dërgohet; nëse avokati mbrojtës është angazhuar i njëjti 

duhet të njoftohet për të drejtat e tija sipas dispozitave të nenit. 77 dhe 69 (2) të 

KPPK. Në të shumtën e rasteve, avokati mbrojtës kërkon për shtyrje të datës së 

marrjes në pyetje për arsye se klienti i tij dëshiron të deklarohet vetëm pasi që 

avokati mbrojtës të ketë pasur mundësin e shikimit të shkresave të lëndës (neni. 77 

(3)).  
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Thirrja mund të kombinohet me njoftimin e të pandehurit lidhur me mundësinë e 

paraqitjes së provave shfajësuese. Natyrisht se, një gjë e tillë nuk ndryshon asgjë 

tek barra e të provuarit, pasi që ajo nuk bie mbi të pandehurin.    

Në paralel me përgatitjen e marrjes në pyetje, kërkesa për mbledhjen e të dhënave 

shtesë mund të urdhërohet (p.sh. sigurimi i informatave bankare, etj.). Andaj, 

procedura mund të përfundohet menjëherë pas marrjes në pyetje.   

Prokurori publik duhet ta ketë dosjen e përgatitur së paku dy ditë para datës së 

marrjes në pyetje. Një gjë e tillë e mundëson prokurorin publik të njoftohet në 

mënyrë të plotë me shkresat e lëndës. Përndryshe, vetëm për këtë, nuk duket të jetë 

e arsyeshme të shtyhet seanca dëgjimore nëse i pandehuri nuk ofron arsye për 

mosparaqitjen e tij. Procedura paraprake mund të përfundohet, dhe varësisht rasti, 

ngritët aktakuza, meqenëse të pandehurit i është dhënë mundësia e dëgjimit. Në të 

gjitha rastet tjera, në vend të parë duhet dhënë konsiderim mundësive të parapara 

me dispozitat e nenit. 269 (2) dhe njoftimit përmes thirrjes.  

Fillimi dhe përfundimi i saktë i marrjes në pyetje duhet të shënohet me shkrim. 

Seanca e marrjes në pyetje fillon me vërtetimin e fakteve lidhur me vërtetimin e të 

dhënave personale të të pandehurit sipas nenit. 233 (1) të KPPK – p.sh. emrin, 

profesionin, emrin e bashkëshortit, të ardhurat ekonomike, fëmijët, emrin dhe 

mbiemrin e prindërve, kombësinë dhe shtetësinë, shkollën e tij në rast se është i 

mitur, etj. Me këtë rast, varësisht nga rasti, gjatë shqyrtimit mund të nxirren në pah 

papërputhshmëritë eventuale. Një person i dehur do të merrej në pyetje vetëm pasi 

që të kthjellet plotësisht, në rast të varësie nga droga do të ishte e rrugës të thirret 

mjeku gjegjës.  

Menjëherë pas njoftimit me akuzat, për shembull pasi të thuhet: “Tani do t’ju 

shpjegoj se pse jeni thirrur këtu”. Më pas, specifikohet vepra e ngarkuar dhe 

dispozitat ligjore sipas nenit. 231 (2) të KPPK. Preferohet që udhëzimi lidhur me të 

drejtat e tija të bëhet duke e lexuar të drejtat e parapara me paragrafin 2 të nenit. 

231 të KPPK. E tërë kjo duhet të regjistrohet, pasi që lëshimi në njoftimin e të 

drejtave përbën deklaratë të papranueshme sipas nenit. 235. Në rast se marrja në 

pyetje e mëparshme është e papranueshme për shkak të lëshimeve, i pandehuri  

duhet të njoftohet për këtë rrethanë, gjithashtu duhet t’i sigurohet statusi i lirisë së 

plotë për tu deklaruar ose jo. Si pasojë, i pandehuri duhet të njoftohet në bazë të dy 

aspekteve, së pari rreth papranueshmërisë së deklaratës së mëparshme, pastaj që ai 

është njoftuar në pajtim me nenin. 231. Në rast se i pandehuri kërkon avokat 

mbrojtës, marrja në pyetje duhet të pezullohet dhe të telefonohet avokati mbrojtës 

sipas zgjedhjes së tij. Çdo kërkesë e mundshme për “një mbrojtës të mirë” duhet të 

shpërfillët; i pandehuri mund të pajiset me listën e mbrojtësve vendor. Nuk mund 

të krijohet përshtypja që i pandehuri gëzon të drejtën e konsultimit me avokat 

mbrojtës, por ai nuk është në pozitë që ta gëzoj këtë të drejtë edhe gjatë 

kohëzgjatjes së paraburgimit. Nëse i pandehuri gjendet në paraburgim ai duhet të 

njoftohet që avokati mbrojtës mund t’i caktohet nga gjykata nëse ai nuk ka mjete 

për ta paguar avokatin e përzgjedhur (neni. 73 (1) pika 2, neni. 231 (2)).  
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Marrja në pyetje duhet të zbatohet përmes audio- ose video-incizimit (neni. 231 

(4). Nëse një gjë e tillë nuk është e mundur, atëherë duhet të përpilohet 

procesverbali me shkrim sipas dispozitave të nenit. 87, 88 dhe 89, dhe se në 

procesverbal duhet specifikuar arsyet e pamundësisë së zbatimit të marrjes në 

pyetje përmes audio- ose video-incizimit.   

Kur i pandehuri shpreh dëshirë që, pas udhëzimeve të dhëna, të deklarohet, është e 

preferueshëme të fillohet me rrethanat personale. I pandehuri i cili është në gjendje 

që formuloj mbrojtjen vetë, ai mundet që së paku pjesërisht të diktoj vetë gjatë 

përpilimit të procesverbalit. Një gjë e tillë shmang kundërshtimet e mëvonshme që 

fjalët janë vendos nga prokurori publik në gojën e të pandehurit. Ndërsa, kur kemi 

të bëjmë me marrjen në pyetje që është e rëndësisë së veçantë, preferohet që fjalë-

për-fjalë të përpilohet transkripta e pyetjeve, fakteve me të cilat konfrontohet dhe 

përgjigjet. Rrëfimi i rastit duhet të regjistrohet në detaje. Pas pyetjeve shtesë, 

rrethanat e rastit që vetëm për të pandehurin janë të njohura duhet të regjistrohen 

në procesverbal.   

Në përgjithësi, i pandehuri duhet që i pari të ketë mundësinë për të dhënë 

përgjigjen në procesverbal (neni. 86 (4)). Marrja në pyetje duhet të zhvillohet në 

mënyrë të qetë, objektive edhe nëse krimi është i natyrës së rëndë (neni. 234). 

Prokurori i çështjes duhet të jetë dëgjues i vëmendshëm, t’i vërej reagimet e të 

pandehurit përderisa (në rast të procesverbalit me shkrim) procesmbajtësi e 

përpilon transkripton fjalë-për-fjalë. Edhe nëse duhet regjistruar gënjeshtrat 

eventuale nga mbrojtja e ofruar, sepse vetëm pas kësaj i pandehuri mund të 

konfrontohet me faktet e regjistruara në dosje të lëndës, në mënyrë që të 

krahasohen bazat e deklaratës. Është e pranueshme që t’i tërhiqet vërejtja të 

pandehurit për ta thënë të vërtetën, pasi që deklarata e tij do të verifikohet dhe se 

gënjeshtra e provuar do të shpie tek humbja e besueshmërisë (edhe pse vërejtja e 

lartcekur lidhur me barrën e të provuarit në procedurë penale ende është e vlefshme 

dhe neni. 234 (2) ndalon pyetjet në bazë të supozimit, që në fakt mund të 

rezultojnë, varësisht nga rasti, në deklarata të papranueshme). 

Pyetjet duhet të formulohen në atë mënyrë që nuk e imponojnë përgjigjën. (Më 

mirë do të ishte të pyetet: “Më trego çka ka ndodhur”). Është e preferueshëme të 

lexohet procesverbali në fund të marrjes në pyetje ose t’i jepet mundësia të 

pandehurit ta lexoj procesverbalin ose rishikoj incizimin teknik. 

Në fund të marrjes në pyetje, i pandehuri edhe njëherë pyetet se a dëshiron t’i 

kundërshtoj arsyet e dyshimit kundër tij dhe nxjerr në pah faktet në favor të tij 

(neni. 233 (3)). 

Procesverbali i marrjes në pyetje duhet të nënshkruhet nga personi që merret në 

pyetje. Nëse procesverbali përbëhet nga më shumë se një faqe, personi i pyetur 

nënshkruan secilën faqe (neni. 89 (2)). 

Në fund të tekstit të procesverbalit të marrjes në pyetje, zakonisht shënohet 

deklarata e pëlqimit të personit që merret në pyetje për përmbajtjen e 
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procesverbalit, mirëpo kjo nuk është kërkesë ligjore si dhe nënshkrimi i secilës 

faqe në fund nuk është i domosdoshëm.  

Për ta reduktuar ngarkesën e punës në shumë aktivitete, polici dhe prokurori, duhet 

të përdorën formularët zyrtar. Sa për ide, mund të merret si mostër formulari vijues 

gjerman, (policisë) shembull i marrjes në pyetje. Formularë të ngjashëm ekzistojnë 

edhe për prokurorët.  

 

3.2.3.1.1 Marrja në pyetje e të pandehurit – Shembull Gjerman  

Faqja 1 

Stacioni policor            
Njësiti    

Nr. i lëndës në polici: 
Data: 

 Zyrtari përgjegjës: 
 Telefoni: 
 Faksi: 

Vendi i marrjes në pyetje nëse nuk 
bëhet në zyrë  

Fillimi (Ndërprerjet dhe përfundimi i marrjes në 

pyetje të shënohen në procesverbal) 

 

 

Marrja në pyetje e të pandehurit  

 

Madhor/Mitur  
Paraqitur  
Thirrur me rregull   

 

I. Të dhënat personale     

E obligueshme (Neni 111 OWIG,. Neni. 163b Abs. 1 StPO) 

Udhëzim:  
Konfirmoj që jam udhëzuar lidhur me detyrimin për të deklaruar të vërtetën dhe për të dhënë deklaratë të plotë  

Mbiemri (mbiemri vajzërisë) Emri  

 

Data e lindjes  

 

Vendi i lindjes  

 

Numri rrugës. Kodi postar dhe vendbanimi  

 

Kombësia  

 

Numri privat i telefonit  Telefoni për qasje 
gjatë ditës  

 
 

Statusi martesor  

 

Profesioni 

 

Profesioni aktual  

 

Kualifikimi profesional    Për anëtarët e 
forcave të 
armatosura: Statusi 
dhe grada  

Profesioni qe keni ushtruar në kohën 
e veprës  

Pozita profesionale  

II. Deklarim për akuzat  

Për të pandehurve e huaj duhet shikuar se a 
mund të bëhet marrja në pyetje në gjuhën 
gjermane to be (Neni. 185 Ligji mbi Gjykatat)  
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Në fillim të marrjes në pyetje jam njoftuar për akuzat e ngritura kundër meje. 
 

Udhëzim:  
Jam këshilluar se jam i lirë të deklaroj lidhur me gjendjen time personale dhe ekonomike si 
dhe  akuzat, gjithashtu jam këshilluar se jam i lirë nga obligimi që të deklarohem pa u 
konsultuar me avokatin mbrojtës të zgjedhur sipas dëshirës  në cilëndo fazë të 
procedurës, çoftë edhe para marrjes time në pyetje.   
Gjithashtu jam këshilluar për të drejtat e mija që të kërkoj dhe paraqes prova individuale 
për të dëshmuar pafajësinë time.  

I vlerësoj udhëzimet  

 Dëshiroj të deklarohem    Refuzoj të deklarohem     

 

Unë   vullnetarisht     kundër vullnetit po deklaroj në Zyrën e 

Prokurorisë Publike ose në Gjykatë.  

(Të vazhdohet në faqe të veçantë, varësisht nga natyra e rastit)  

 
Nënshkrimi i të pandehurit  

 
Përfundimi, koha, nënshkrimi i marrësit në pyetje  
 

 

Faqja 2 

Stacioni policor             
Njësiti  

Nr. i lëndës në polici: 
Data: 

 

III. Gjendja personale dhe 
ekonomike  

Punët me pagesë honorar  
 

Emri dhe adresa e punëdhënësit  Për anëtarët e shërbimeve publike: autoriteti 
punëdhënës. Kurse, për anëtarët e forcave të 
armatosura: njësiti dhe eprori  
 

Nëse i papunësuar, nga kur  

Të ardhurat  
Të ardhurat aktuale mujore neto, në kohën e veprës  
 

 

Obligimi për të paguar ushqimin ndaj personit (ve) vijuese:  
 
 

Obligimet e jashtëzakonshme financiare  
 
 

Vetëm në rastet e të miturve - edukimi  
Viti dhe emri i vijimit të shkollës aktuale  
 

Bashkëshorti/ja ose partneri  
Emri dhe mbiemri, varësisht nga rasti edhe emri i vajzërisë  
 

Emri i rrugës:  Kodi postar dhe vendbanimi  
 

Profesioni aktual  Të ardhurat aktuale mujore neto, në kohën e veprës  
 

Numri i fëmijëve  
 

Mosha e fëmijëve  Në shkollë/trajnim   

 

IV. Vetëm në raste të miturve ose identitetit të dyshimtë  

Prindërit/Përfaqësuesit ligjor  
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V. Vetëm në raste të veprave të ngasjes së automjetit  
Të dhënat për lejen e qarkullimit  
 

 
Nënshkrimi i të pandehurit  

 
Përfundimi, koha, nënshkrimi i marrësit në pyetje  
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3.2.3.1.2 Marrja në pyetje e të pandehurit – Shembull Gjerman 

Faqja 1 

Stacioni policor në Peine 
Njësiti KED 

Nr. i lëndës në polici: 200901234567-

001 
Data: 18.10.2009 

 Zyrtari përgjegjës: KOM Knopf 
 Telefoni: 053214/304-455 
 Faksi: 053214/304-1455 

Vendi i marrjes në pyetje nëse jo në 
zyrë  

Fillimi (Ndërprerjet dhe përfundimi i marrjes në 

pyetje të shënohen në procesverbal) 10:30 

 

Marrja në pyetje e të pandehurit  

Madhor/Mitur  
Paraqitur  
Thirrur me rregull  

 

I. Të dhënat personale    

E obligueshme (Neni. 111 OWIG,. Neni. 163b Abs. 1 StPO) 

Udhëzim:  
Konfirmoj që jam udhëzuar lidhur me detyrimin për të deklaruar të vërtetën dhe për të dhënë deklaratë të plotë 

Mbiemri (mbiemri i vajzërisë) 

Homann 

Emri  

Werner 

Data e lindjes  

23.04.1965 

Vendi i lindjes  

Pattensen 

Numri i rrugës. 

Peiner Str. 34 

Kodi postar dhe vendbanimi  

31267 Pattensen 

Kombësia  

Gjermane 

Numri privat i telefonit  Telefoni për qasje 
gjatë ditës  

053223/45891 
 

Statusi martesor  

I martuar  

Profesioni 

Mjeshtër  

Profesioni aktual  

 

Kualifikimi profesional   Për anëtarët e 
forcave të 
armatosura: Statusi 
dhe grada 

Profesioni qe keni ushtruar në kohën 
e veprës 

Pozita profesionale   

II. Deklarim për akuzat 

Në fillim të marrjes në pyetje jam njoftuar për akuzat e ngritura kundër meje. 
 

Udhëzim:  
Jam këshilluar se jam i lirë të deklaroj lidhur me gjendjen time personale dhe ekonomike si 
dhe  akuzat, gjithashtu jam këshilluar se jam i lirë nga obligimi që të deklarohem pa u 
konsultuar me avokatin mbrojtës të zgjedhur sipas dëshirës  në cilëndo fazë të 
procedurës, çoftë edhe para marrjes time në pyetje.   

Gjithashtu jam këshilluar për të drejtat e mija që të kërkoj dhe paraqes prova individuale 
për të dëshmuar pafajësinë time.  
 
 

Për të pandehurve e huaj duhet shikuar se a 
mund të bëhet marrja në pyetje në gjuhën 
gjermane to be (Neni. 185 Ligji mbi Gjykatat)  
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I vlerësoj udhëzimet  

 Dëshiroj të deklarohem    Refuzoj të deklarohem     

 

Unë vullnetarisht     kundër vullnetit po deklaroj në Zyrën e Prokurorisë 

Publike ose në Gjykatë. 

(Të vazhdohet në faqe të veçantë, varësisht nga natyra e rastit) 

 
Nënshkrimi i të pandehurit  

 

Përfundimi, koha, nënshkrimi i marrësit në pyetje  

 

Faqja 2 

Stacioni policor në Peine 
Njësiti KED 

Nr. i lëndës në polici:  200901234567-

001 
Data: 18.10.2009 

 

III. Gjendja personale dhe 
ekonomike 

Punët me pagesë honorar  
 

Emri dhe adresa e punëdhënësit  

Teufel GmbH 
Për anëtarët e shërbimeve publike: autoriteti 
punëdhënës. Kurse, për anëtarët e forcave të 
armatosura: njësiti dhe eprori  
 

Nëse i papunësuar, nga kur  

Të ardhurat  
Të ardhurat aktuale mujore neto, në kohën e veprës  
1200 € 

 

Obligimi për të paguar ushqimin ndaj personit (ve) vijuese:  
-- 
 

Obligime të jashtëzakonshme financiare  
 

Kredit 1.000 € 

Vetëm në rastet e të miturve - edukimi  
Viti dhe emri i vijimit të shkollës aktuale  
 

Bashkëshorti/ja ose partneri  
Emri dhe mbiemri, varësisht nga rasti edhe emri i vajzërisë  
 

Emri i rrugës:  Kodi postar dhe vendbanimi  
 

Profesioni aktual  Të ardhurat aktuale mujore neto, në kohën e veprës  
 

Numri i fëmijëve  
 

Mosha e fëmijëve  Në shkollë/trajnim   

 

IV. Vetëm në raste të miturve ose identitetit të dyshimtë  

Prindërit/Përfaqësuesit ligjor  

 

 

V. Vetëm në raste të veprave të ngasjes së automjetit  
Të dhënat për lejen e qarkullimit  
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Nënshkrimi i të pandehurit  

 

Përfundimi, koha, nënshkrimi i marrësit në pyetje  

 

Faqja 3 

Stacioni policor në Peine 
Sektori KED 

Nr. i lëndës në polici: 200901234567-

001 
Data: 18.10.2009 

 

 

Nuk është e vërtetë që unë e kam vjedhur veturën.  

Është e saktë, është e vërtetë që vetura në posedim timin,  siç është konstatuar 
nga policia, i takon fqiut tim. 

Megjithatë, vetura më është dhënë në huazim nga fqiu i im para dy jave, kur fqiu i 
im kishte shkuar në një udhëtim pune. Vetura ime ishte prishur dhe znj. X më 
sugjeroj ta marr në huazim veturën e tyre përderisa bashkëshorti i saj nuk ishte 
aty. Unë kam raporte të mira me znj. X, dhe është e qartë se fqiu im është shumë 
xheloz dhe po tenton të më fus në telashe. 

Natyrisht se unë do ta ktheja veturën në kohë. Mirëpo, fqiu im u kthye nga 
udhëtimi para kohe.  

 

Nënshkrimi i të pandehurit  

 

Përfundimi, koha, nënshkrimi i marrësit në pyetje  
10:50  
KOM Knopf 
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3.2.3.2 Marrja në pyetje e dëshmitarëve (neni. 237 i KPPK) 

Prokurori publik marr në pyetje e dëshmitarët vetëm në rastet e ndërlikuara, më 

saktë, edhe në rastet kur një dëshmitarë i rëndësishëm nuk është paraqitur ose nuk 

ka dhënë deklaratë në polici. Dëshmitari thirret duke ia dërguar thirrjen me shkrim 

në të cilën gjithashtu shënon paralajmërimi për pasojat e mungesës pa arsye (neni. 

163). Dëshmitari duhet të kërkohet t’i sjell, në seancën e marrjes në pyetje, 

dokumentet të cilat mbështesin pohimin e tij. Dokumentet të cilat sigurojnë që 

kompensimin.  

Nëse një dëshmitar nuk paraqitet ose nuk pranon të paraqitet pa arsye, prokurori 

publik ka autorizim të urdhëroj sjelljen e tij me dhunë. Megjithatë, nëse për 

ekzekutimin e urdhrit është e domosdoshme të hyhet në objektin e banimit, urdhri 

nga gjyqtari i procedurës paraprake është i nevojshëm, gjithashtu edhe në rastet e 

gjobës (neni. 237 (3)). Gjyqtari vepron në bazë të kërkesës së prokurorit publik. 

Kurse, në pyetjen se sa një dëshmitar i detyruar të paraqitet mundet të sjell dobi për 

hetimin është ende çështje diskutabile.  

Prokurori publik mund të vendosë të thërret të pandehurin, mbrojtësin e tij dhe të 

dëmtuarin të jenë të pranishëm gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarit ose ekspertit. 

 

Nëse, kur, dëshmitari paraqitet së pari i tërhiqet vërejta se detyrohet të flasë të 

vërtetën. Pas kësaj dëshmitari pyetet për numrin e letërnjoftimit, moshën, 

profesionin, vendin e lindjes, vendqëndrimin, etj., (neni. 164 (2) dhe (3) i KPPK). 

Dëshmitari njoftohet për qëllimin e marrjes në pyetje dhe pyetet se mos është në 

marrëdhënie farefisnore ose martesore me të pandehurin, meqenëse në rrethana të 

tilla dëshmitari duhet të njoftohet për të drejtën e refuzimit për të dëshmuar (neni. 

162). Radha e marrëdhënieve është e përcaktuar me dispozita të së drejtës civile si 

dhe ato të nenit. 160. Sipas të drejtës civile, radha e marrëdhënieve është e 

përcaktuar në bazë të lidhjes sipas numrit të lindjeve. Lindja e personit i cili 

përcakton këtë marrëdhënie nuk është e llogaritur. Sipas vijës së krushqisë duhet 

numëruar paraardhësit e  përbashkët (gruaja ose burri). Për shembull, radha e 

marrëdhënies sipas lindjes në mes të prindërve dhe fëmijëve është I nga gjyshërit 

dhe II janë nipat/mbesat, II motrat dhe vëllezërit në vij anësore, daja dhe nipi III në 

vij anësore, kushërinjtë IV në vij anësore (shih tabelat vijuese). 
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Me qëllim të vërtetimit të besueshmërisë së dëshmitarit, ai gjithashtu duhet të 

pyetet për ndonjë marrëdhënie tjetër me të pandehurin.  

A duhet që autorizimi i zyrtarit për të marr deklaratën të jetë i domosdoshëm për 

zyrtarët, një gjë e tillë duhet të qartësohet në kohë para datës së marrjes në pyetje.   

Dëshmitarit duhet t’i lejohet konsultimi me avokatin mbrojtës (siç edhe është 

rregull në Gjermani për disa vite) nëse ai nuk është në gjendje t’i ushtroj të drejtat e 

tija gjatë marrjes në pyetje dhe se mbrojtja e interesave të tij do të ishte e pamundur 

në ndonjë mënyrë tjetër. Kjo mund të ishte e nevojshme në rastet e krimeve 

serioze, veprave kundër integritetit seksual ose grupeve kriminele. Marrja në pyetje 

mund të shtyhet varësisht nga natyra e rastit.  

Dëshmitari duhet të jetë në gjendje të jep shpjegim koherent (“Të lutëm na trego se 

çka dini për rastin). Gjatë shumë marrjeve në pyetje nuk shteren të gjitha mundësit 

për zbulimin e të së vërtetës sepse personi që merr në pyetje ka vetëm pyetjet e 

veta në mendje dhe nuk i jep mundësi qasjes apo kërkesave tjera. Deklarata duhet 

të regjistrohet ose incizohet ashtu siç paraqitet edhe pse nganjëherë mund të 

tingëllojë e pakuptimtë, sepse vlerësimit të besueshmërisë i nevojitet një deklaratë 

e plotë përfshirë edhe detajet. Në bazë të nevojës, parashtrohen edhe pyetje 

plotësuese. Ndihma e procesmbajtësit në përkujdesjen e korrektësisë së 

procesverbalit e ndihmon përqendrimin e dëshmitarit. Në pyetjen se a është 

dëshmitari bindës, a është deklarata e tij diçka e mësuar përmendësh, a është në 

gjendje ta kompletoj fjalinë kur i parashtrohen pyetjet shtesë a është duke përjetuar 

shqetësim, është diçka që mund të vlerësojmë në bazë të njohurive dhe urtësisë 

tonë për të çmuar? 

Për ta përmbyll marrjen në pyetje, vërejtjet e lartcekura lidhur me marrjen në 

pyetje janë të aplikueshme edhe për marrjen në pyetje të pandehurve.   

Shtesë këtyre formave, kemi edhe një metodë të marrjes së deklaratës, ajo është që 

mund të zhvillojmë bisedë paraprake me dëshmitarin, bisedë e cila nuk evidentohet 

zyrtarisht, në këtë mënyrë mund të diktojmë përmbajtjen thelbësore. Megjithatë, 

një formë e tillë paraqet  rrezikun e ndryshimit të deklaratës më vonë. Sidoqoftë, 

është e qartë se edhe nëse zbatojmë këtë metodë, udhëzimi lidhur me të drejtat dhe 

obligimet duhet të respektohet që nga fillimi i bisedës.  

Përveç, nenit. 164 (6) dhe nenit. 165 (4), KPPK nuk parasheh forma të posaçme 

për marrjen në pyetje të të miturve. Sipas ligjit gjerman, sidomos për marrjen në 
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pyetje të dëshmitarit viktimë nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet, marrja në pyetje 

duhet të video-incizohet, e që video-incizimi zëvendëson marrjen në pyetje të 

sërishme të dëshmitarit gjatë shqyrtimit gjyqësor, ku të pandehurit dhe mbrojtësit 

të tij u jepet mundësia e kundërshtimit të deklaratës brenda kornizës së video-

incizimit, veprim i cili është në përputhje me nenin. 6 (3) pika. d, të KEDNJ. 

Marrja në pyetje e dëshmitarit mund të transmetohet drejtpërsëdrejti, për shembull, 

kur paraqitja personale gjatë shqyrtimit do të paraqiste rrezik serioz për 

dëshmitarin, do të ishte e pamundur ose nuk do të mund të përballohej nga 

dëshmitari. Rrethana të tilla duhet marr në konsideratë sidomos kur kemi të bëjmë 

me dëshmitarët të cilët jetojnë jashtë vendit.  

Shembulli vijues pasqyron praktikën Kosovare (nga koleksioni prezantimeve në 

IGJK): 

 

3.2.3.2.1 Marrja në pyetje e dëshmitarit – Shembull   

 
PROKURORI PUBLIK I QARKUT  
PP-Nr 
Pejë, lidhur me:  
 
PROCESVERBALIN E MARRJES NË PYETJE TË DËSHMITARIT  
 

Përpiluar më 13.03.2006, pranë Prokurorisë Publike të Qarkut në Pejë, në ora 13:30, në 
çështjen penale kundër personave të panjohur të akuzuar për vepër penale të falsifikimit 
të dokumenteve, sipas nenit. 332 të KPK dhe shmangies nga tatimi sipas nenit.  249 të 
KPK.  
 
TË PRANISHMIT: 
 
Kryeprokurori             Procesmbajtësi              Dëshmitari  
_____________   _____________   N.N 
 
Koha e fillimit 13:30 
 

1. Emri dhe mbiemri: - N.N 
2. Emri i prindit – Imer Opimaj 
3. Profesioni – tregtar i derivateve të naftës 
4. Vendbanimi – fshati Kashicë, Komuna Istogut 
5. Vendlindja – Kashicë, Istog 
6. Mosha – 11.10.1951 
7. Në lidhje familjare me të pandehurin  

 
Dëshmitari është udhëzuar për të drejtat e parapara me nenin. 164, paragrafin 2, dhe 
nenin. 162 të KPPK, dhe i është tërheq vërejtja ta flas të vërtetën dhe se nuk guxon të 
heshtë asgjë, pastaj ai është këshilluar se dhënia e deklaratës së rrejshme përbën vepër 
penale.  
 



29 

Dëshmitari, gjithashtu është  njoftuar se nuk është i detyruar të përgjigjët në pyetjet e 
parapara me nenin. 162 të KPPK, kur ka gjasa se me këtë e vë veten ose ndonjë person të 
afërm të tij para turpit të rëndë, dëmit të konsiderueshëm material ose ndjekjes penale.  
 
Sot, më 13.03.2006, N.N nga fashiti Kashicë, është paraqitur në Zyrën e Prokurorisë 
Publike, nga Komuna e Istogut, i lindur më 11.10.195, i paftuar dhe i njëjti ka paraqitur 
para prokurorit publik, përgjegjës për çështjen, ftesën për të dëshmuar e cila i ishte 
dërguar djalit të tij N.N nga prokurori publik. Ai ishte ftuar të intervistohet lidhur me 
rezervarin e kamionit dhe derivateve të naftës të sekuestruara nga policia kufitare në 
pikën administrative kufitare “Kulla”, dhe lidhur me këtë:  
 

JEP KËTË DEKLARATË  
 
“Unë jam babai i N.N i cili në kohën kur kamioni ishte sekuestruar në pikën kufitare të 
“Kullës”, ai ishte pronari i pompës ”Denisi Petrol” ndërmarrje në Kashicë. Unë jam këtu të 
deklarohem pasi që djali im Agimi nuk kishte mundësi t’i përgjigjët ftesës tuaj sepse 
aktualisht nuk gjendet në Kosovë, ai gjendet në Suedi për 4 muajt e fundit dhe nuk do të 
ketë mundësi të kthehet para 3-4 muajve.  
 
E kuptoj arsyen se pse e keni ftuar djalin tim N.N, dhe se lidhur me këtë çështje, deklaroj 
se edhe atëherë edhe tani unë jam pronar legjitim i ndërmarrjes. Ndërmarrja ishte e 
regjistruar në emër të djalit tim Agimit deri në vitin 2004, dhe këtë vit ne e kemi ndarë 
pronën tonë familjare, dhe pas kësaj unë e kam regjistruar ndërmarrjen në emrin tim, 
dhe e njëjta “Denisi Petrol” mbetët në pronësi timen.  
 
Ajo që ka ndodhur në vitin 2001, është e njohur për mua, pasi që edhe pse ndërmarrja 
ishte në emrin e djalit tim, unë jam përkujdesur për të gjitha lidhur me të, dhe me 
kujtohet mirë që në vitin  2001, djali im Agimi kishte punësuar N.N nga Tutini në cilësi të 
vozitësit. Ajo që nuk më kujtohet tani është se si ata ishin marr vesh rreth pagës, por e di 
se ai ka punuar për ne. Mirë më kujtohet që kah fundi i tetorit të vitit 2001, i lartcekuri 
Senad Lukic, e kishte lënë kamionin plotë me derivate në kufi dhe pastaj përmes një 
personi, i cili nuk është i njohur për mua, kishte shkruar një letër  përmes cilës më njoftoi 
se kamioni me derivate kishte mbetur në pikën kufitare “Kulla”, kështu që pas kësaj ai 
kurrë më nuk më kishte kontaktuar mua apo djalin tim. Tani deklaroj, që nga dita kur 
kamioni ishte braktisur në “Kullë”, kamioni dhe derivatet i takonin ndërmarrjes, por djali 
im Agimi, nga frika se do të arrestohet e kishte mohuar këtë fakt në polici . Kështu që 
kamioni dhe derivatet e naftës ishin pronë e jona, por arsye se pse djali im kishte mohuar 
këtë ishte frika se do të arrestohet. Kam pritur që procedura ligjore të fillohet për këtë 
çështje dhe tri herë kam biseduar me avokat në mënyrë që të njoftohem se si mund ta 
kthej kamionin, mirëpo gjithmonë kam marr përgjigje negative, duke më thënë 
“meqenëse keni deklaruar ashtu nuk mund ta kthejmë kamionin pa e sjell vozitësin”. E 
kuptoj pse kjo çështje nuk është zgjidhur dhe kam hulumtuar mënyra tjera se si mund t’i 
ushtroj të drejtat e mija, kështu që kam shkuar në Inspektoratin Gjyqësor dhe së bashku 
me prokurorin publik kemi bërë denoncim kundër shpërdorimit të detyrës zyrtare.    
 
Ju premtoj që jam në posedim të gjitha dokumenteve ligjore për pronën në fjalë, por 
arsyeja pse unë dhe djali im Agimi nuk i kemi paraqitur dokumentet gjegjëse në polici 
ishte se kishim frikë se do të arrestoheshim. Jam në posedim të dokumentacionit dhe 
gjithashtu kam edhe dokumentet të cilat vërtetojnë se unë jam pronar i ndërmarrjes, dhe 
ju premtoj se do ti sjell kur ju të thoni, jam i gatshëm që nesër t’i paraqes.  
 
Edhe njëherë, ju njoftoj se jam i dëmtuar, kamioni pothuajse i tëri është shkatërruar dhe 
natyrisht se sasia e naftës është konfiskuar, që në atë kohë ka kushtuar rreth 17,000 DM”. 
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Nuk kam asgjë tjetër për të deklaruar, mirëpo lidhur me këtë çështje penale, jam i 
gatshëm të dëshmoj kurdo që nevoja për këtë të paraqitet.   
 
Përfunduar në ora 14:10 
 
DEKLARATA E        PROKURORI PUBLIK  
N.N 

 

Në Gjermani shumica e marrjeve në pyetje bëhen nga policia duke përdor formën 

vijuese:  

 

 

3.2.3.2.2 Marrja në pyetje e dëshmitarëve – Shembull Gjerman 

 

Stacioni policor……… 
Njësiti  

Numri i lëndës në polici: 
Data: 

 Zyrtari përgjegjës: 
 Telefoni: 
 Faksi: 

Vendi i marrjes në pyetje nëse jo në 
zyrë  

Fillimi (ndërprerjet dhe përfundimi i marrjes në 

pyetje të shënohen në fund të procesverbalit) 

 

 

Marrja në pyetje e dëshmitarit  

 

Madhor  

Paraqitur  
Thirrur me rregull  

 

I. Të dhënat personale   

E obligueshme (Neni. 111 OWIG,. Neni. 163b Abs. 1 StPO) 

Udhëzim:  
Konfirmoj që jam udhëzuar lidhur me detyrimin për të deklaruar të vërtetën dhe për të dhënë deklaratë të plotë 

Mbiemri (mbiemri i vajzërisë) Emri  

 

Data e lindjes  

 

Vendi i lindjes   

 

Numri i rrugës. Kodi postar dhe vendbanimi  

 

Kombësia  

 

Telefoni privat  Telefoni për qasje  
gjatë ditës  

 

Statusi martesor  Profesioni  

 

Për të pandehurve e huaj duhet shikuar se a 
mund të bëhet marrja në pyetje në gjuhën 
gjermane to be (Neni. 185 Ligji mbi Gjykatat)  
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Që në fillim të marrjes time në pyetje kam lexuar udhëzimet për shkakun e marrjes time në 

pyetje  

 
Unë jam  

 me të pandehurin  

 
 
Jam këshilluar siç duhet lidhur me të drejtën time të refuzoj të dëshmoj  në bazë të marrëdhënies time me 
të pandehurin dhe se mund të refuzoj të dëshmoj kur ka gjasa se me këtë e vë veten ose ndonjë të afërm 
tim para turpit të rëndë, dëmit të konsiderueshëm material ose ndjekjes penale, neni 52 StPO. 
 
 
 
 
 
 

Nuk jam në marrëdhënie farefisnie me të pandehurin 

    Dëshiroj të deklarohem si në vijim         Nuk dëshiroj të deklarohem fare  

 

II. Deklaratë  

 (të vazhdohet në faqen tjetër) 

 

 

 

 

 

 

3.3 Avokati mbrojtës në procedurë paraprake  

I dyshuari dhe i pandehuri gëzojnë të drejtën të mbrohen nga avokati mbrojtës 

gjatë të gjitha fazave të procedurës penale (neni. 69(1) i KPPK).  

Avokati mbrojtës mund të caktohet në shpenzime të shtetit nëse një gjë e tillë është 

e nevojshme për interesin e drejtësisë. Mbrojtja nga avokati mbrojtës është e 

detyrueshme në faza të caktuar, (neni. 73) përfshirë: marrjen në pyetje për herë të 

parë kur i pandehuri është memec, shurdh ose shpreh shenja të çrregullimeve apo 

paaftësisë mendore dhe kështu është i paaftë; gjatë arrestit dhe marrjes në pyetje në 

paraburgim dhe gjatë kohës derisa ai gjendet në paraburgim; nga ngritja e 

aktakuzës kur aktakuza është ngritur kundër tij për vepër penale për 

të cilën mund të shqiptohet dënim me të paktën tetë vjet burgim; dhe në procedurë 

sipas mjeteve të jashtëzakonshme juridike kur i pandehuri është memec, shurdh ose 

shpreh shenja të çrregullimeve, të paaftësisë mendore ose është shqiptuar dënimi 

me burgim afatgjatë.  

I pandehuri ka të drejtë të paraqes ankesë kundër aktgjykimit të marr në shkelje të 

këtyre dispozitave dhe zbatimit të mjeteve të jashtëzakonshme juridike.    

Në detaje, avokati mbrojtës do të:  

Lloji i marrëdhënies  

 

Nënshkrimi, pozita e personit që merr në pyetje  

 

 

  

E kam lexuar procesverbalin / Procesverbali më është lexuar. 

Nënshkrimi i dëshmitarit  

 

 



32 

 

 Këshilloj të pandehurin për të drejtën materiale dhe procedurale  

 Përgatis shkresa gjyqësore për të pandehurin (p.sh. kërkesa, ankesa) 

 Ushtroj të drejtat procedurale në emër të mbrojtjes dhe të pandehurit  

 Përfaqësoj të pandehurin gjatë seancave gjyqësore  

 Ushtroj të drejtat specifike të mbrojtjes  

 

Në mënyrë që të veproj në emër të klientit të vetë, avokati mbrojtës duhet të 

autorizohet me shkrim. Autorizimet e avokati mbrojtës mund të bëhen me shkrim 

ose gojarisht (neni. 70 (2) i KPPK). Prokurori publik mund të kërkoj autorizimin 

me shkrim nga avokati mbrojtës në rast se mund të paraqitet ndonjë dyshim lidhur 

me autorizimin e mbrojtësit, sidomos kur mbrojtësi ndryshohet, ose nëse disa prej 

mbrojtësve veprojnë në mospërputhje ose mënyrë kundërthënëse nga njëri-tjetri.  

Prandaj, është e rekomandueshme, sidomos kur kemi të bëjmë me kthimin e 

objekteve të sekuestruara ose konfiskuara  – edhe më shumë kur kemi të bëjmë me 

kthimin e të hollave të gatshme – duhet shikuar se a po i pranon avokati i 

autorizuar të hollat. 

 

3.3.1 Bashkëpunimi në mes të prokurorit publik dhe avokatit mbrojtës  

Prokurori publik gjithmonë duhet të përpiqet në ndërtimin e raporteve me respekt 

dhe besim të ndërsjellë me avokatin mbrojtës. Sepse, duke përdor taktika, fshehur 

strategjinë dhe sulmuar palën kundërshtare nuk ka gjasa që mund të arrihet një 

rezultat i bindshëm dhe i pranueshëm për të dy palët. Vetëm kur bëhet fjalë për 

planifikimin e arrestit ose bastisjes , prokurori publik duhet përkohësisht ta fsheh 

qëllimin e tij, meqenëse avokati mbrojtës është i obliguar që çdo informatë me 

rëndësi të ia tregoj klientit të vetë. Përveç këtyre veprimeve, nuk do të ishte e 

dobishme të diskutohet gjendja aktuale e rastit sepse një veprim i tillë mund të 

përfundoj në bisedë personale me avokatin mbrojtës. Shpeshherë, do të ishte e 

mundur që në këtë mënyrë të shkurtohet procedura paraprake ose së paku 

shqyrtimi gjyqësor. Për më tepër, shumë të pandehur,  edhe nëse e marrin në pyetje 

dëshmitarin, ende janë të interesuar t’i shmangen kundërshtojnë shqyrtimit 

gjyqësor, kështu që do ta pranon urdhrin ndëshkimor (neni. 476) ose paguajnë 

kontributin sipas nenit. 226 (1) pika 2. 

 

3.3.2 Të drejtat e avokatit mbrojtës për të qenë prezent  

Kur i pandehuri angazhon avokatë mbrojtës, i njëjti është i autorizuar të merr pjesë 

gjatë marrjes në pyetje në polici, nga prokurori publik ose gjyqtari (neni. 69 (2). 

Nëse avokati mbrojtës njofton se nuk mund të paraqitët në datën e caktuar për 

marrje në pyetje, seanca dëgjimore duhet të shtyhet, vetëm përderisa qëllimi i 
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hetimit mos të rrezikohet. Megjithatë, avokati mbrojtës nuk ka kërkesë për shtyrje 

të datës. 

Në rast se policia ose prokurori publik pengojnë lejen e komunikimit në mes të 

avokatit mbrojtës dhe pandehurit, të kërkuar para ose gjatë marrjes në pyetje, 

deklarata e marr nën këto rrethana nuk mund të përdoret gjatë procedurës (neni. 

235, 231 (3). Provat mund të shpallen të papranueshme gjithashtu edhe në rastet 

kur i pandehuri nuk këshillohet për të drejtën e tij në avokatë mbrojtës (neni. 235, 

231 (2)). E njëjta zbatohet edhe gjatë fazës kur organet hetuese nuk e  njoftojnë siç 

duhet “ndihmën e parë” për të drejtën në avokat mbrojtës. 

 

3.3.3 E drejta e avokatit mbrojtës për shikimin e shkresave  

Parimisht, avokati mbrojtës gëzon të drejtën e shikimit të shkresave (neni. 142). 

Një veprim i tillë përfshinë shkresa, dokumente, libra, fotografi dhe objekte të tjera 

materiale të cilat i shërbejnë për përgatitjen e mbrojtjes ose të cilat do të përdorën 

nga prokurori publik gjatë shqyrtimit gjyqësor. Prokurori publik mund t’i refuzojë 

mbrojtësit shikimin, kopjimin ose fotografimin e shkresave të caktuara, të librave, 

dokumenteve, fotografive dhe objekteve të tjera materiale në zotërim, ruajtje ose 

nën kontroll të tij, nëse ka gjasa reale se shikimi, kopjimi ose fotografimi mund të 

rrezikojë qëllimin e hetimit, jetën ose shëndetin e njerëzve (neni. 142 (3)). Në rast 

të tillë, mbrojtësi mund të kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake të lejojë 

shikimin, kopjimin ose fotokopjimin. Vendimi i gjyqtarit të procedurës paraprake 

është përfundimtar.  

Në asnjë fazë të procedurës mbrojtësit nuk mund t’i mohohet shikimi i shkresave 

lidhur me procesin e marrjes në pyetje të të pandehurit, nuk mund t’i mohohet 

shikimi i materialit të marr nga i pandehuri apo materialit që i përket atij, shikimi i 

materialit lidhur me veprimet hetimore në të cilat është lejuar ose është dashur të 

lejohet pjesëmarrja e mbrojtësit ose shikimi i analizave të ekspertëve (neni. 142 

(1).  

Në këtë drejtim, nuk ekziston ndonjë dispozitë lidhur me vendin e shikimit të 

shkresave. (Sipas ligjit gjerman, shkresat gjyqësore, me përjashtim nga pjesët e 

provave të caktuara, duhet t’i zbulohen dhe jepen avokatit mbrojtës për t’i marr me 

vete në zyre ose objekt të caktuar. Natyrisht, kjo është një dispozitë e re dhe varët 

nga rrethanat e caktuara të shtetit përkatës).  

 

3.3.4 Mbrojtja e detyrueshme – mbrojtësi i caktuar në shpenzime publike  

Në rastet kur kemi të bëjmë me aktakuza për vepra shumë serioze ose paaftësi të 

theksuar të pandehurit, KPPK parasheh që avokati mbrojtës duhet të jetë prezent 

gjatë tërë procedurës penale. Dispozita më e rëndësishme lidhur me këtë aspekt 

është ajo e nenit. 73. Përveç nenit. 73, avokati mbrojtës në shpenzime publike 

mund të caktohet për mbrojtjen e të pandehurit sipas kushteve të parapara me 

nenin. 74 (1) pika. 1 (ashpërsia e dënimit) dhe pika 2 (varfëria).  

 

3.4 Urdhërarresti  
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3.4.1 Kushtet ligjore  

3.4.1.1 Shkalla e dyshimit  

Arrestimi i personit mund të urdhërohet nëse ekziston dyshimi i bazuar se personi i 

tillë ka kryer vepër penale (neni. 281 (1) pika 1) dhe nëse kushtet e parapara me 

nenin. 281 (1) pika 2 janë plotësuar. Shtesë këtyre kushteve, nëse masa më e butë 

për sigurimin e pranisë së të pandehurit sipas nenit. 268, rezulton të jetë e 

pamjaftueshme për të plotësuar qëllimin e paraburgimit (neni. 281 (1) pika 3). Kjo 

masë duhet të zbatohet ndaj kryesve të mitur vetëm si masë e fundit dhe duhet të 

jetë në kohëzgjatje sa më të shkurtë (neni. 1 (3) LPM). Në praktikë ekziston një 

presion i konsiderueshëm kohorë për prokurorin publik, meqenëse i arrestuari 

duhet të çohet pa vonesë para gjyqtarit të procedurës paraprake (neni. 210 në rast të 

flagrante delicto) ose së paku  brenda 48 orëve (neni. 212 (4)). 

Dyshimi i bazuar mund të supozohet nëse ekziston mundësia e lartë që i dyshuari 

është vërtetë kryesi ose pjesëmarrësi i veprës penale. Shpeshherë, nuk dot të thotë 

se dyshimi bazuar në fillim të procedurës mbetet i pandryshueshëm deri në 

përfundim të hetimit. Hetimi mund të rezultojë me pushimin e të ekzistuarit të 

dyshimit të bazuar. Në rrethana të tilla, urdhërarresti duhet të revokohet dhe në rast 

se paraburgimi veç se është urdhëruar i paraburgosuri duhet menjëherë të lirohet. 

Sidoqoftë, nëse “baza e mjaftueshme” sipas nenit. 304, është më e ulët se “dyshimi 

i bazuar” sipas nenit. 281, nuk do të thotë se aktakuza nuk mund të pasoj, edhe më 

shumë nëse merret parasysh se vetëm njëri prej kushteve të parapara me nenin. 281 

(1) pika 2 duhet të plotësohet.  

 

3.4.1.2 Përcaktimi i kushteve për caktimin e paraburgimit: 

3.4.1.2.1 Fshehja, rreziku i ikjes (neni. 281 (1) pika 2 i) 

Me këto shprehje, Kodi i Procedurës Penale përcakton ikjen nga hetimi shtetërorë 

ose si kusht për caktimin e paraburgimit. Përderisa mundësia e arratisjes së të 

pandehurit është qartë, kurse përcaktimi i rrezikut të ikjes mund të paraqes 

vështirësi. Rreziku i arratisjes mund të supozohet nëse dhe kur me rastin e 

vlerësimit të rrethanave të rastit konsiderohet që ka më shumë gjasa që i pandehuri 

do të arratiset se sa të paraqitet. Rrethanat të cilat i referohen rrezikut të arratisjes 

shpeshherë rezultojnë nga faktet objektive të cilat lejojnë ndërhyrjen në qëllimet e 

të pandehurit. Në detaje, kjo mund të jetë përgatitje për ikje nga jeta e mëparshme 

ose kushtet aktuale të pandehurit, personaliteti i tij, kontaktet jashtë vendit dhe 

sjellja e tij pas ngjarjes. Në veçanti, duhet marr në konsideratë mungesën e 

marrëdhënieve familjare ose të tjera, mungesën e punësimit, ndryshimit të shpeshtë 

të vendqëndrimit. Supozimi i arratisjes gjithmonë duhet të justifikohet në shkallë të 

mjaftueshme. Rreziku edhe më i thjeshtë ose pritja e dënimit të ashpër mund të 

jenë ndër rrethanat që i pandehuri mund të planifikoj arratisjen. Shtesë këtyre, 

mund të jenë edhe rrethana të tjera të pafavorshme të presonit ose kushtet e dobëta 

të jetesës.  
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3.4.1.2.2 Rreziku i pengimit të procedurës penale  (neni. 281 (1) pika 2 ii) 

Ky kusht bazohet në dyshimin e bazuar të veprave penale kur ekziston dyshimi se i 

pandehuri do të pengoj procedurën penale dhe ekziston rreziku i pashmangshëm 

për ndërlikimin e hetimit. Këto veprime janë të cituara në ligj. Kështu që, rreziku i 

pengimit të procedurës duhet të bazohet në fakte specifike. Shenjat lidhur me 

mënyrën e jetës së të pandehurit mund të jenë të mjaftueshme, megjithatë,  

mundësia e dënimit të mëparshëm ose mënyra se si jeta e tij është e orientuar po 

ashtu mund të jenë kanosje për mashtrim.   

 

3.4.1.2.3 Rreziku i përsëritjes së veprës (neni. 281 (1) pika 2 iii) 

Ky kusht, me sa duket është subsidiar ndaj dy kushteve të lartcekura. Bazuar në 

rrethanat e cekura, duhet të ekzistoj rreziku i përsëritjes së veprës penale, 

përfundimit të veprës  së tentuar penale ose kryerjes së veprës penale për të cilën i 

pandehuri është kanosur ta kryej. Edhe për shqyrtimin e këtij kushti është i 

nevojshëm arsyetimi me fakte. Në praktik, rreziku i përsëritjes së veprës penale si 

kusht për të lëshimin e urdhërarrestit është i rëndësisë së veçantë kur kemi të bëjmë 

me veprat penale kundër integritetit seksual ose dhunës në familje.  

Urdhërarresti mund të lëshohet vetëm pas kërkesës me shkrim nga prokurori publik 

(neni. 282 (1)). Kurse, për sa i përket formës, KPPK nuk parasheh ndonjë udhëzim 

specifik. Praktika aktuale në Kosovë zhvillohet sipas strukturës së ndonjë 

aktvendimi ose vendimi të caktuar.    

Në vijim mund të shikohet një shembull nga praktika gjermane i cili gjithashtu 

është në pajtim me KPPK. (Formularët e dizajnuar, shtesë numrit të faqeve, 

përbëjnë që të dyja kërkesën për gjykatën dhe urdhrin (çka saktë duhet të veprohet 

brenda lëndës) që kanë për qëllim lehtësimin punës për zyrën e prokurorisë 

publike. Këta urdhra janë të numëruar dhe duhet të ekzekutohen një-nga-një nga 

zyra e ekzekutuese. Shpjegimet shtesë janë të vendosura në tabelë). 

 

3.4.2 Urdhër arrest – Shembull Gjerman 

  

2 Js 0034/10 [në Fileno.] 

 

1. Dosja origjinale  [Duke nënkuptuar se nuk ekziston ndonjë 

kërkesën e veçantë ekzekutive dhe 

dërgohet si pjesë përbërëse e lëndës] 

Për Gjykatën Komunale  [Kompetente në Gjermani për çdo 

procedurë  paraprake] 

– Gjyqtarit Procedurës Paraprake –  
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Illingen [selia e gjykatës] 

 

Me kërkesë për të lëshuar  

URDHËRARRESTIN  

Kundër   

Walter Mann, i lindur më 18.05.1974 në Lichtenberg (p. 27)  

[lënda nr. e cila përmban të dhëna 

personale të plota lidhur me personin në 

fjalë, kështu që përsëritja e këtyre detajeve 

në këtë urdhër është e panevojshme ]. 

Ekziston dyshim i bazuar             [për UA në Gjermani kërkohet shkalla caktuar 

e dyshimit] 

se më 09.01.2010 në Illingen, ai  

Përmes dy veprimeve të veçanta  [kualifikimi ligjor lidhur me lidhjen në mes të 

dy veprave ] 

 

1.  duke përdorur armën dhe përdorimit të dhunë ndaj personit të njëjtin  

duke e kërcënuar se do ta privoj nga jeta, kishte marr pronën e 

luajtshme nga personi tjetër me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm nga personi i tretë,  

2.   kishte vrarë një person gjatë aksionit ku e mbulonte krimin tjetër. 

    [= citimi i dispozitave përkatëse të Kodit Penal] 

Ai akuzohet për:  

Në ora 15:00, ai kishte hyrë në ndërtesën e ndërmarrjes “Piano-Meier”, 

Luisenstr. 14, ku kishte kërcënuar me pistoletë të tipit FN, kalibrit 9 mm, 

asistenten e shitjes në dyqan, Egon Berger nga i cili kishte kërkuar t’ja 

dorëzonte çantën që kishte 120 €, gjë që Egon Berger edhe e kishte 

bërë. 

Pas kësaj, ai e detyroj Egon Berger që ta dërgoj rreth dyqanit për të 

gjetur më shumë të holla dhe në fund edhe kishte qëlluar Egon Berger 

në ballë në mënyrë që ta heq qafe si dëshmitarë që kishte parë 

ngjarjen, andaj, e kishte vrarë viktimën në vendngjarje. Më pas, një 

vizitor i dyqanit Franz Munte që sapo kishte hyrë në dyqan e kishte 

kapur të dyshuarin. 

Veprime të cilat përbënin vepër penale sipas dispozitave të nenit. 255, 

253 paragrafit 1, nenit 250 paragrafit 1, pika 1, dhe nenit 211 paragrafit 

1, 2, 53 StGB [Kodi Penal Gjerman]. 
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Dyshimi i bazuar mbështetët në parimin e arrestimit në flagrancë dhe 

në bazë të deklaratës së dëshmitarit Franz Munte, si dhe raportit 

mjekësor nga qendra emergjente lëshuar nga Dr. Heinrich Arzt. 

Paraburgimi caktohet në bazë të nenit. 112 paragrafit 2 dhe 3 të StPO 

[Kodit Gjerman të Procedurës Penale]  

I dyshuari nuk ka ndonjë lidhje shoqërore dhe se deri më tani kishte 

qëndruar në zonën e prostitucionit në Cologne. andaj, eksiton rreziku i 

pashmangshëm që i pandehuri mund të arratiset për shkak se i 

kanoset dënimi i përjetshëm.  

 

2.  Ri-paraqitja  [Data kontrollimit, nëse urdhri është lëshuar 

ose diçka tjetër është vepruar] 

 

Cologne, 10.01.2010 

Zyra e Prokurorisë Publike në Cologne 

                                                                                     
[nënshkrimi i plotë] 

(Hartmann) 

Prokurorë  

 

 

 

 

 

Struktura e këtij formulari ngjanë me strukturën e aktakuzës (ardhshme), në 

mënyrë që puna të bëhet vetëm njëherë. 

Po sa të arrestohet i dyshuari, procedura duhet të zbatohet me maturi dhe kujdes të 

veçantë. Rastet e paraburgimit janë procedura të natyrës urgjente. Andaj, cilido 

urdhër apo vendim çoftë në fjalë (edhe në Gjermani) duhet të zbatohet menjëherë 

ose “urgjentisht” pas “arrestit“. Në rastet e ndonjë fushe të re, numri i dosjes së 

lëndës i bartet institucionit penal  në mënyrë që të shmangen vonesat e 

panevojshme brenda kohës së dërgimit postar.  

 

3.5 Menaxhimi i provave të rastit  

3.5.1 Bastisjet dhe sekuestrimet  

Sendet që mund të jenë prova gjatë një procedure penale (ose që konsiderohen dobi 

pasurore e fituar me kryerjen e veprës penale dhe për të cilat ligji parasheh 
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konfiskim) mund të sekuestrohen dhe vendosen nën mbikëqyrje dhe kontroll të 

prokurorit publik (neni 247 (1), (2) i KPPK) .  

Sendet në këtë kuptim janë ato sende të luajtshme të çfarëdo lloji, përfshirë të 

dhënat mediale, dokumentet e kompjuterit ose informata të ruajtur në formë 

digjitale, por gjithashtu mund të jenë edhe parcelat e tokës së paluajtshme. 

Rëndësia potenciale për hetimin e rastit dhe sigurimit të provave është e 

domosdoshme, por duhet të jetë edhe e mjaftueshme.   

Neni. 247 (3) fletë për dorëzimin e sendeve nga mbajtësi i tyre me kërkesë të 

gjykatës, mirëpo është e qartë që, natyrisht, mbajtësi i sendeve edhe mund t’i 

dorëzoj ato në baza vullnetare. Në çdo mënyrë, pasi që gjykata lëshon kërkesë të 

tillë në bazë të kërkesës me shkrim të prokurorit publik mbajtësi i sendeve duhet t’i 

dorëzoj ato, përndryshe refuzimi për t’i dorëzuar mund të pasoj me gjobitje ose 

edhe burgim (neni. 247 (3) i KPPK). 

Çdo sekuestrim duhet të jetë i përshtatshëm me peshën e veprës penale dhe 

shkallën e dyshimit. Një veprim i tillë ndërlidhet me parimin e proporcionalitetit 

për të qenë element i domosdoshëm për sundim të ligjit  sipas nenit. 8 (2) të 

KEDNJ. Andaj, në disa raste sekuestrimi i një pjese të sendeve mund të kufizohet. 

Sekuestrimi mund të afektohet nga transmetimi në media i të dhënave për personin 

e çështjes  drejtë në kompjuterin e policisë ose prokurorit publik pa sekuestrimin 

fizik të dhënave mediale nga vet këto organe. Edhe një alternativë tjetër do të ishte 

kopjimi i të dhënave ose sekuestrimi i hard-diskut përkatës. Përderisa të dhënat 

janë të justifikueshme, qasja në informata të parëndësishme duhet të shmanget. 

Nuk kemi sekuestrim nëse ligji e ndalon një gjë të tillë, sikurse komunikimin në 

mes të pandehurit dhe personave që nuk mund të dëshmojnë (neni. 159) personave 

të liruar nga dëshmia ose personat të cilët refuzojnë për dhënien e dëshmisë (neni. 

160), (neni. 248 (1) pika 1), dhe shënime të caktuara ose sende të cilat mbrohen me 

të drejtat e këtyre personave (neni. 248 (1) pika 2 dhe 3). Megjithatë, kjo aplikohet 

vetëm përderisa sendet e tilla gjenden nën ruajtjen dhe mbikëqyrjen e këtyre 

personave, ose, përderisa këta persona nuk janë të dyshuar për nxitje, 

bashkëpunim, pengim të drejtësisë, pranim të mallrave të vjedhura, ose kur sendet 

përkatëse janë marr me vepër penale, janë përdorur ose janë paraparë të përdoren 

për kryerjen e veprës penale apo janë rezultat i veprës penale.(neni. 248 (2) i 

KPPK). 

 

3.5.1.1 Përgatitja dhe planifikimi i bastisjeve  

Provat duhet të mblidhen dhe vlerësohen bazuar në veprën specifike penale.  

Duhet të merret parasysh që, çdo veprim procedural duhet të jetë i bazuar sipas 

Procedurës penale. Kështu që, nëse vetëm kemi elemente dyshimi kundër fëmijëve 

nën moshën katërmbëdhjetë vjet, procedura penale nuk do të fillohet fare, 

meqenëse sipas Ligjit për të Mitur është e nevojshme që mosha minimale të jetë 



39 

katërmbëdhjetë vjet (neni. 2 (2), neni, 3 (1) LPM). Si pasojë, nuk ka urdhër të 

bastisjes ose veprim të ngjashëm procedural nëse kemi të bëjmë me kryes të kësaj 

kategorie. Natyrisht se, kjo nuk është pengesë për personat tjerë të përfshirë në 

vepra penale p.sh. bashkëpunëtorët ose prindërit për shkak të obligimeve dhe 

mbikëqyrjes së tyre. Një fëmijë nën moshën katërmbëdhjetë vjet nuk mund të jetë i 

dyshuar sipas nenit. 240 (1), por mund të jetë, varësisht nga rasti, person tjetër 

sipas nenit. 240 (2). 

 

3.5.1.1.1 Zbatimi i urdhrit bastisjes  

Bastisja është veprim i rëndësishëm për mbledhjen e provave. Ky urdhër mund të 

lëshohet gjithashtu edhe për kapjen e të dyshuarit. Në bazë të nenit. 240 (1), për sa 

i përket të dyshuarit (duhet ekzistuar dyshimi i bazuar kundër të dyshuarit) gjasat e 

bazuara për gjetjen e të dyshuari dhe zbulimit të provave e justifikojnë urdhrin e 

bastisjes. Sipas nenit. 240 (2) pika 5, për sa i përket personave të tjerë, kjo 

dispozitë parasheh kufizime: identifikimin e personit kundër të cilit lëshohet 

urdhri, përshkrimin e veprës penale për të cilën lëshohet urdhri, shpjegimin e 

arsyeve për dyshim dhe gjasave reale në pajtim me këtë nen, përshkrimin e 

sendeve të kërkuara, përshkrimin e veçantë të personit, të lokaleve apo të pasurisë 

ku zbatohet kontrolli.   

Urdhri bastisjes lëshohet me shkrim në bazë të kërkesës me shkrim të prokurorit 

publik, ndërsa në raste të ngutshme lëshohet në bazë të kërkesës me shkrim të policisë 

gjyqësore (neni. 240 (4)). 

Me rastin e zbatimit të urdhrit bastisjes është e nevojshme të shpjegohet vendi se 

ku do të zbatohet bastisja, llojin e provave dhe elementet e dyshimit. Andaj, 

gjyqtari i procedurës paraprake mund të vlerësoj se a janë plotësuar kushtet ligjore 

dhe se a është ky urdhër kundër të dyshuarit ose personi tjetër brenda kornizës së 

duhur ligjore.  

Në mënyrë që urdhri bastisjes t’i plotësoj kërkesat ligjore i njëjti duhet të përmbaj 

informata të mjaftueshme lidhur me gjendjen faktike dhe veprën penale. Nëse 

hetimi ende është në fazën fillestare, nën këto rrethana do të ishte e mjaftueshme të 

bëhet një pasqyrim i shkurtë, sepse shpeshherë vetëm përmes një analize të thellë 

të provave mund të kuptohet mënyra se si të punohet me të dyshuarin.  

Prokurori publik fillimisht duhet të verifikoj se a ekziston dyshimi i mjaftueshëm 

dhe elemente dyshimi që justifikojnë urdhrin. Kjo përfshinë gjithashtu edhe 

shkallën e gjasave për të gjetur prova. Kështu që, parimi i proporcionalitetit duhet 

të jetë i vlefshëm gjatë çdo hapi të procedurës. Veprimet lidhur me bastisjen duhet 

të jenë në proporcion me peshën e veprës. Megjithatë, duhet të verifikohet nëse 

sendet nuk mund të ruhen ose sigurohen pa urdhër bastisje. Kjo është sine qua non 

për bastisjen e objekteve të personave të cilët nuk janë të dyshuar, por sipas 

parimeve të lartcekura gjithashtu përfshihen në bastisje.    
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Në vijim mund të shikohet një shembull nga praktika gjermane, që përveç 

strukturës së zakonshme gjithashtu është në pajtim me kërkesat ligjore të KPPK 

[shpjegimet shtesë janë të vendosura në tabelë]: 
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3.5.1.1.2 Zbatimi i urdhrit të bastisjes  – Shembull Gjerman 

Zyra e Prokurorisë Publike në Cologne  Cologne, 

16.01.2010 

3 Js 648/10 [Fileno.] Natyrës Urgjente  

 

1. Dosja origjinale  [Duke nënkuptuar se nuk ekziston ndonjë 

kërkesën e veçantë ekzekutive dhe 

dërgohet si pjesë përbërëse e lëndës] 

Për Gjykatën Komunale  [Kompetente në Gjermani për çdo 

procedurë 

 – Gjyqtarit Procedurës Paraprake – paraprake] 

 

Illingen  [selia e Gjykatës] 

Gjatë zbatimit të hetimit kundër  

Walter Murks (p. 32) [lënda nr. e cila përmban të dhëna 

personale të plota lidhur me personin në 

fjalë, kështu që përsëritja e këtyre 

detajeve në këtë urdhër është e 

panevojshme]. 

Sipas nenit. 102, 105, 94, 98 StPO [CPC] 

Të urdhërohet   

Bastisja  

Lidhur me ndërtesën, adresën …, dhe objektet dhe veturat që i përkasin të dyshuari,  

gjithashtu të urdhërohet  

Sekuestrimi  

lidhur me pjesët e provave të gjetura. 

Arsyetim: 

Në bazë të hetimit të zhvilluar deri në këtë fazë, i pandehuri është i dyshuar për 

mashtrimin e vejushës Renate Wurst, duke e bindur atë se do të investoj në kursimet e 

saja duke i ofruar interes të lartë  për kursimet në Maledive, kështu që duke mashtruar 

atë për 45.000 €. 

Vepra penale sipas nenit. 263 StGB [Kodi Penal Gjerman]  

Mund të supozohet që bastisja do të rezultojë me gjetjen e provave vijuese: 

Marrëveshjen e investimeve kapitale, pasqyrat bankare…. 
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Me rastin e marrjes së aktvendimit për kërkesën parashtruar, kërkoj që dosja të 

transferohet drejtpërsëdrejti në polici -CID- në …..të cilët janë kompetent për ekzekutim 

të urdhrit. 

2. Ri-paraqitja pas 6 jave  [Data kontrollimit, nëse urdhri është 

lëshuar ose diçka tjetër është vepruar] 

Prokurori Hartmann                                                                    

[nënshkrimi i plotë] 

 

 

 

3.5.2 Ekzekutimi  

 

Planifikimi i angazhimit të personave gjatë bastisje varët nga policia gjyqësore të 

cilët bëjnë ekzekutimin këtyre urdhrave, varësisht nga rasti, me ndihmën e 

nevojshme të zyrtarëve të tjerë të policisë brenda dyzet e tetë orëve nga lëshimi i 

urdhrit (neni. 241 (1)). 

 

3.5.2.1 Pjesëmarrësit gjatë bastisjes  

E drejtë themelore e prokurorit publik është që ai gjithmonë mund të merr pjesë 

ose drejtoj policinë në ekzekutimin e urdhrit të lëshuar nga gjykata (neni. 47 (2) 

pika 1). Në fakt, rekomandohet që prokurori të jetë i pranishëm gjithmonë kur 

kemi të bëjmë me bastisjen e avokatëve mbrojtës, këshilltarët tatimor, auditorët 

dhe shpesh të dyshuarit kryesor. Gjatë zbatimit të bastisjeve të gjëra, do të ishte ide 

e mirë të angazhohet edhe një prokurorë shtesë nga zyra e prokurorisë publike i 

cili, sipas nevojës, do të kërkonte lëshimin e urdhrave tjerë, varësisht nga rasti të 

kërkoj gjithashtu edhe leje verbale nga gjyqtari i procedurës paraprake nëse kushtet 

e parapara me nenin. 245 (3) janë plotësuar (për qëllim të shmangies së rrezikut 

potencial të vonesave që mund të rezultojnë në humbjen e provave ose rrezikohet 

jeta ose shëndeti i njerëzve).  

Specialistët e IT-së, ekspert auditimi, etj., gjatë bastisjes mund të konsiderohet si 

një ndër mundësitë. 

Edhe këtu, përdorimi i formularëve është i domosdoshëm. Gjeni në vijim dy 

formular, shembuj nga praktika gjermane lidhur me bastisjen, sekuestrimin dhe 

konfiskimin: 
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3.5.2.2 Procesverbali i bastisjes – Shembull Gjerman  

Stacioni policor ……… 
Njësiti  

Numri i lëndës në polici: 
Data: 

 Zyrtari përgjegjës: 
 Telefoni: 
 Faksi: 

Procesverbali i bastisjes  

 

Numri i lëndës në Prokurori: Zyra e Prokurorisë Publike në: 

 
Urdhër bastisje /Lëshuar nga:  (Emri, funksioni i organit dhe numri i lëndës ) 

 

 

Personi i çështjes  

Mbiemri (mbiemri i vajzërisë) Emri  

 

Zbatimi i bastisjes  

Vendi  

 

 

Çështja / sendet  

 

 

Time  

Personi prezent: 

Dëshmitari/dëshmitarët   

 

Zyrtarët dhe personat tjerë  

 

 

Vërejtjet: 

(të dhënat personale, zbulimet  

 

Dokumentet e mbyllura  

Sendet e sekuestruara  

Kopja e procesverbalit dorëzuar  

Emri, nënshkrimi i personit në çështje  

 

 

 

Emri, nënshkrimi i personit përgjegjës  

 

 

JoPo

JoPo  - cf. lista e bashkangjitur 

JoPo 
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3.5.2.3 Sekuestrimi / Konfiskimi – Shembull Gjerman  

Stacioni policor             
Njësiti   

Numri i lëndës në polici: 
Data: 

 Zyrtari përgjegjës: 
 Telefoni: 
 Faksi: 

Procesverbali i sekuestrimit  

Procesverbali i konfiskimit  

Lista e provave materiale  

 

Numri i lëndës në Prokurori: Zyra e Prokurorisë Publike në: 

 

Personi i çështjes  

Mbiemri  (mbiemri vajzërisë) Emri  

 

Adresa 

 

Numri telefonit. etj. 

 

Sendet për sekuestrim  

Nr. 
rendor 

Numri 
sendeve 

Përshkrimi  
Të madhësisë  

(vendi, klasifikimi) 
Gjurmët  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Shih formularin shtesë për sende të tjera  

 Kopja e pranuar  

____________________________________ ______________________ 
Emri, nënshkrimi dhe grada e zyrtarit përgjegjës  Nënshkrimi i personit në çështje  
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3.5.2.4 Materiali për tu sekuestruar  

Materiali i cili duhet të kontrollohet dhe sekuestrohet nuk duhet vetëm të 

përcaktohet dhe figuroj në urdhrin e bastisjes ose sekuestrimit, por duhet të 

sigurohet që kontrollimi paraparë vërtetë të zbatohet në lokacionin përkatës.  

 

3.5.2.4.1 IT 

Duhet të konstatohet se deri në cilën masë dhe përmes kujt duhet të ruhen dhe 

sigurohen të dhënat. Një gjë e tillë zbatohet edhe ndaj emrave ose fjalëve kyçe të 

njohura pas arritjes së synimit.  

Nëse mirëmbajtja e regjistrit përkatës bëhet në formë elektronike duhet të 

përcaktohet forma e ruajtjes dhe sigurimi në mënyrë që më vonë të bëhet vlerësimi 

i plotë.    

 

3.5.2.4.2 Kopjet e dokumenteve  

Sipas mundësisë të bëhen kopje të mjaftueshme të vendngjarjes. Në këtë fazë duhet 

të qartësohet se kush mund të punoj me kopjet dhe kujt i nevojitet origjinali i 

dosjes. Gjatë shqyrtimit gjyqësor, vetëm provat dokumente mund të sillen në kopje 

origjinale ose nganjëherë edhe kopjet e vërtetuara ose noterizuara. 

 

3.5.3 Vlerësimi  

3.5.3.1 Shqyrtimet lidhur me bastisjet  

Nëse arrijmë tek faza e marrjes në pyetje të dyshuarit ose dëshmitarëve, me rastin e 

bastisjes nga policia gjyqësore, do të ishte e rrugës të përgatitet një pyetësor 

paraprak nga zyrtari i policisë gjyqësore. Sepse, duhet marr parasysh që për marrje 

në pyetje duhet thirr të pandehurin ose dëshmitarin i cili nuk shpreh gatishmëri të 

dëshmoj, kështu që urdhri nga prokurori publik është i nevojshëm (neni. 230, 269 

(2) i KPPK). 

 

3.5.3.2 Ruajtja e provave të sekuestruara si prova materiale për gjykatën  

Regjistrimi dhe ruajtja e provave duhet bërë me kujdesin dhe precizitetin më të 

lartë. Një nga Byroja Federale Gjermane e Hetimeve Penale, sistem i cili përbëhet 

prej numrave të njëpasnjëshëm, p.sh. 1.2.5.9, ku secili numër ka rëndësinë dhe 

kuptimin e vet: 

1:  Numri i sendeve  

2: Numri i lokaleve të bastisura (në drejtim të akrepave)  

5: Fotografia e vendngjarjes së zbuluar  
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9: Numri rendor i sendeve të sekuestruara  

Në secilën pjesë të provës ode në qesen mbrojtëse shënohet numri përkatës, 

gjithashtu (nëse preferohet) shënohet edhe emri i zyrtarit i cili ka zbuluar sendin, 

data e sekuestrimit, numri i dosjes dhe autoriteti i përfshirë. Mirëpo, nuk është e 

domosdoshme të lëshohet vërtetimi dhe lista e sendeve të sekuestruara t’i 

dorëzohet personit, gjë që parashihet me nenin. 243 (7), ku menjëherë pas bastisjes 

sendet dhe shkresat e konfiskuara përfshihen dhe përshkruhen qartë në 

procesverbal dhe shënohen në vërtetimin që menjëherë i jepet personit sendet dhe 

shkresat e të cilit janë konfiskuar. Akordimi përfundimtar zakonisht ndodh pas 

përfundimit të bastisjes. 

  

3.5.3.3 Vlerësimi i provave  

Parimisht, policia gjyqësore vlerëson provat e gjetura.   

Nëse mendimi i ekspertit është i nevojshëm, (ose vetëm për një pjesë) atëherë ato 

prova që duhet vlerësuar duhet t’i dërgohen atij për vlerësim. Pastaj, duhet 

dokumentuar sendet të cilat janë dërguar për ekspertizë në mënyrë që të dihet se në 

çka bazohet mendimi i ekspertit.  

Vlerësimi duhet të bëhet në lidhje me veprën përkatëse.   

Kurse, lidhur me dokumentet, kopja e shkresës caktuar duhet ose të veçohet nga 

“shkresat e lëndës” ose t’i bashkëngjitën “dosjes kryesore” (në rast të dosjes 

materiale përmbajtjesore). Kopjet origjinale ruhen së bashku me provat materiale 

të gjykatës. 

Mund të rekomandohet që regjistrimi i provave të caktuara të bëhet në tabela 

kompjuterike, në mënyrë që të lehtësohet procesi shqyrtimit dhe renditja e të 

dhënave.  

 

3.5.3.4 Sasia e të dhënave  

Fusha e operacioneve të “hetimit digjital” është strukturuese, analizuese dhe ofron 

vizualitet për sasi të mëdha të dhënave. 

Vetëm sa për ilustrim, mund t’i referohemi numrit të ngritjes permanente të 

mashtrimeve në investime, vepra që karakterizohen me 100 ose 1000 palë të 

dëmtuara, shpeshherë duke investuar shuma të ndryshme të hollave për ngjarje të 

ndryshme, nganjëherë edhe përmes riblerjeve dhe përfitimeve nga rekrutimi i 

punëtorëve të ndryshëm nga i pandehuri nëpër regjione të ndryshme. Shpeshherë, 

nuk ekzistojnë dokumentet e shitblerjeve, e nuk është as rrallësi që palët e 

dëmtuara posedojnë dokumente të mangëta. Transaksionet e kapitalit kryesisht 

bëhet me të holla të gatshme. Andaj, është më se e qartë që zgjidhja e rasteve të 

tilla nuk mund të bëhet në formë mekanike. 
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Procesimi i të dhënave elektronike, shqyrtimi xhirollogarive dhe përcaktimi i 

kompensimit ndodh në fund nga ekspertët e specializuar në zyre të prokurorisë 

publike ose zyre të policisë gjyqësore (nëse e mundshme) ose dhe nga policët të 

cilët posedojnë shkathtësi për programet kompjuterike. Është e rëndësishme që 

trajnimi në programet e tilla, jo vetëm se është i përshtatshëm, por edhe i 

domosdoshëm për krijimin e bazave individuale të dhënave, në mënyrë që sa herë 

që të paraqitet nevoja për to mund të qasën, kështu që përdorimi i programeve të 

tilla nga policia duhet të jetë kompatibil me sistemin e zyrës së prokurorisë publike 

dhe gjykatat.  

 

3.6 Përgjimi i telekomunikimeve dhe masat tjera të fshehta teknike të 

vëzhgimit dhe hetimit  

Masat e pranueshme teknike të vëzhgimit dhe hetimit janë qartë të numëruara në 

nenin. 256 të KPPK. 

Kurse, sa i përket atyre dispozitave më të rëndësishme për luftimin e krimit të 

organizuar, korrupsionit dhe krimeve të kryera nga jakë-bardhët duhet tu japim 

theks të veçantë. 

 

3.6.1 Mjetet teknike të vëzhgimit  

Shfrytëzim i përcjelljes ose vendosje e mjeteve të përgjimit; radio sinjalizimit, 

pajisje të përdorimit të GPS parashihen me nenin. 256 paragrafi 1, kurse mjete të 

ngjashme teknike,  jo të parapara ekskluzivisht vetëm për vëzhgim (radio 

transmetues, dylbi), janë veç se të parapara me nenin. 47 (2) pika 1, dhe nenin 201 

të KPPK. Teknikat e vëzhgimit të fshehtë fotografik ose me video në secilin rast 

kërkojnë mbështetje nga dyshimi i bazuar se i dyshuari ka kryer ose ta tentuar ta 

kryej veprën penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare (neni. 257 (1) pika 1). Për 

më tepër, Informacioni i cili mund të merrej nga masat e urdhëruara ka gjasë të 

ndihmojë në hetimin e veprës penale dhe nuk do të kishte mundësi të merrej me masa 

të tjera hetimore pa shkaktuar vështirësi të paarsyeshme ose rrezik potencial për të 

tjerët (neni. 257 (1) pika. 2 e KPPK). 

Zbatimi i këtyre masave mund të urdhërohet nga prokurori publik lidhur me vendet 

publike  sipas nenit. 258 paragrafi (1) pika 1), përndryshe gjyqtari i procedurës 

paraprake i urdhëron secilën masë teknike (neni. 258 (2)). Gjyqtari i procedurës 

paraprake mund ta autorizoj policinë gjyqësore të hyjë në lokale private (neni. 259 

(3)). 

 

3.6.2 Përgjimi i telekomunikimeve (neni. 256 para. 1 iv) 

Në rast të veprave serioze penale, neni. 257 (3) parasheh mundësinë e vëzhgimit 

dhe përgjimit të telekomunikimeve. Bashkë-dëgjimi i bisedave telefonike nuk 

përbën çështje sipas nenit. 257, në rast se njëri prej personave të përfshirë është 
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pajtuar. Përveç bisedave telefonike, SMS ose e-mailit, telekomunikime janë të 

gjitha format e transmetimit të porosive përmes pajisjeve teknike ose sistemeve 

elektronike. 

Gjeni në vijim dy shembuj nga praktika Kosovare, një urdhër për masa të fshehta 

nga prokurori publik dhe një kërkesë për lëshimin e urdhrit për masa të fshehta 

(shembuj nga doracakët e IGJK-së). 



49 

 

3.6.3 Urdhër për masa të fshehta – Shembull  

 

PROKURORI PUBLIK KOMUNAL  

PPN. Nr. 1/09 

Pejë, më 01.01.2009 

Në bazë të Kapitullit XXIX, nenit 259 të KPPK, lëshoj:  

URDHRIN PËR MASA TË FSHEHTA TEKNIKE TË VËZHGIMIT DHE HETIMIT  

Kundër: 

BURIM BURIMIT nga Peja, i lindur më 01.01.1950, në Pejë, i biri i Burimit, i martuar, 

shqiptarë, shtetas i Kosovës. 

URDHRI PËR MASA TË FSHEHTA TEKNIKE LËSHOHET  

Për masat:  

1. 

2. 

3. 

Masat e lartcekura duhet të zbatohen pa dijen dhe pëlqimin e personit kundër të cilit 

urdhri është lëshuar.  

Ky urdhër mbetët në fuqi 60 nga data e lëshimit të tij më 01.01.2009 deri  më 01.03.2009. 

Urdhri është prodhuar në dy kopje identike, një kopje duhet t’i dërgohet policisë 

gjyqësore dhe një kopje mbetët me prokurorin publik.  

Zyrtari i autorizuar nga policia gjyqësore, NN ose zyrtari i cili do të caktohet do të jenë 

përgjegjës për fshehtësinë dhe zbatimin e urdhrit.   

Zyrtari i autorizuar nga policia gjyqësore është i detyruar që në baza të rregullta ta njoftoj 

prokurorin publik çdo 15 ditë për rrjedhën e zbatimit të urdhrit. 

Agjencia, ku ky urdhër do të zbatohet, është e detyruar ta ndihmoj zyrtarin e autorizuar 

nga policia gjyqësore me të gjitha mjetet dhe ekspertët e mundshëm në zbatimin e 

urdhrit.   

Të dhënat e mbledhura në bazë të urdhrit duhet t’i dorëzohet në mënyrë konfidenciale 

prokurorit publik.   

 

ARSYETIMI I LËSHIMIT TË URDHRIT  

Policia gjyqësore, përmes kërkesës DA 2009/1, të datës 01.01.2009, ka kërkuar nga 

prokurori publik lëshimin e masave të fshehta:  
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1. 

2. 

3. 

Kundër të dyshuarit, Burim Burimi nga Peja, i dyshuar për vepër penale të paraparë me 

nenin. 229/1 dhe nenin. 201 paragrafi 1 i KPK.  

Në kërkesë cekët gjatë hetimit nuk ishte e mundur të grumbullohen faktet dhe provat të 

cilat do ta zbardhnin rastin, kështu që prokurori publik është kërkuar ta lëshoj urdhrin për 

masat e lartcekura. 

Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të kërkesës nga ana prokurori publik, është konstatuar që 

kërkesa e parashtruar nga policia gjyqësore është në pajtim me procedurën penale.   

Pas vlerësimit të gjitha rrethanave të lartcekura, vendimi është marr në bazë të 

diapozitivit të këtij urdhri. 

Gëzim Baloku 

Kryeprokurorë Komunal në Pejë  
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3.6.4 Kërkesë për masa të fshehta – Shembull  

 

PROKURORI PUBLIK KOMUNAL  

PPN. Nr. 1/09 

Pejë, më 01.01.2009 

PËR GJYKATËN KOMUNALE  

Gjyqtarit  të Procedurës Paraprake  

PEJË 

Në bazë të Kapitullit XXIX, nenit 258, paragrafi 3 i KPPK, paraqes këtë:  

KËRKESË PËR LËSHIMIN E URDHRIT PËR MASA TË FSHEHTA TEKNIKE TË VËZHGIMIT DHE 

HETIMIT   

Kundër: 

SHOBIN SHOBINI, nga Peja, i lindur më 01.01.1960, në Pejë, i biri i Shobinit, i martuar, 

shqiptarë, shtetas i Kosovës  

PËR LËSHIMIN E MASAVE TË FSHEHTA  

Për masat: 

1. 

2. 

3. 

ARSYETIM  

Zyrtari i autorizuar nga policia gjyqësore, në bazë të kërkesës nr. SA 2009/2, të datës  

1.01.2009, kërkon nga prokurori publik që të kërkoj nga gjyqtari i procedurës paraprake 

lëshimin e masave të fshehta kundër: Shobin Shobinit nga Peja, për kryerje të  veprës 

penale të paraparë me nenin. 261, paragrafi 1 i KPK.  

Prokurori publik, pas shqyrtimit të kërkesës së parashtruar nga policia gjyqësore, 

konstaton që është e domosdoshme të zbatohen masat e fshehta cekur më lartë,  

meqenëse, gjatë procedurës hetimore nuk ishte e mundur të grumbullohen të dhënat 

dhe provat e nevojshme për zbardhjen e rastit. Andaj,  vlerësohet që përmes zbatimit të 

masave të fshehta ekziston mundësia të grumbullohen të dhënat e nevojshme dhe të 

zgjidhet rasti përkatës. 

Në bazë të rrethanave të lartcekura, konstatoj që kërkesa e parashtruar është në pajtim 

me KPPK. 

Bashkangjitur kësaj kërkese, gjeni të kërkesën e parashtruar nga policia gjyqësore.  

Kryeprokurorë Komunal në Pejë  

Gëzim Baloku 
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3.7 Pushimi i procedurës penale  

Procedura duhet të pushohet (neni. 224) ose të mos fillohet (neni. 209), nëse: 

a. Prokurori publik pas pranimit të kallëzimit penal të policisë ose kallëzimit 

penal të personave të tjerë sheh qartë se raporti nuk mbështetë dyshimin e 

arsyeshëm që personi konkret ka kryer veprën penale në fjalë, përveç rastit kur 

ka gjasa që hetimet e mëtejshëm nga policia mund të sigurojnë të dhëna të 

mjaftueshme (neni. 208 (1) pika 1), 

b. Rrethanat formale nga neni. 208 (1) pika 2 deri në 6 (p.sh. vepër penale që nuk 

ndiqet sipas detyrës zyrtare, imunitetit, etj.) neni. 224 (1) pika 1 deri në 5, nuk 

plotësohen,  

c. Edhe pasi që mbledhja e të dhënave shtesë urdhëruar ose mbledh nga vetë 

prokurori publik sipas nenit. 209 (5) nuk përcakton dyshimin e arsyeshëm,   

d. Ekziston arsyeja për pezullimin ose heqjen dorë nga procedura neni. 226, ose 

neni. 227, për arsye të oportunitetit.  

Nëse pas pranimit të kallëzimit penal, shihet qartë se raporti nuk mbështetë 

dyshimin e arsyeshëm për fillimin e hetimit, prokurori publik është i detyruar ta 

hedh kallëzimin penal  (neni. 208 (1)). Pas kësaj, prokurori publik detyrohet që 

brenda tetë ditësh ta njoftoj të dëmtuarin për këtë dhe ta udhëzoj se mund të 

ndërmarr vetë ndjekjen si paditës subsidiar  (neni 62 i KPPK).   

E njëjta procedurë zbatohet edhe për ndërprerjen e hetimit pas mbledhjes të 

dhënave shtesë sipas nenit. 209 (1), (5) të KPPK. 

Në Kosovë, dokumenti në fjalë do të dukej ngjashëm me këtë (Shembull i nxjerr 

nga përmbledhja e prezantimeve në IGJK). 
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3.7.1 Aktvendim mbi pezullimin e hetimit – Shembull  

PROKURORI PUBLIK I QARKUT  

PP-Nr 

Pejë, në emër të:  

Zyrës së Prokurorisë Publike të Qarkut në Pejë, Prokurori Publik i Qarkut, z. Ali Uka, me 
procesmbajtësen znj. Sevdije Kyqyku, në procedurën hetimore kundër të pandehurve 
Arbed Saji nga fshati Strelcë i Ulët, Komuna Deçanit dhe Hysen Fajre nga fshati Strelcë i 
Epërm, Komuna Deçanit, për shkak të dyshimit të bazuar të bashkëkryerjes së veprës 
penale të grabitjes nga neni. 255, paragrafi 1, ndërlidh me nenin. 23 të KPK, sot më 
04.09.2007, në pajtim me nenin. 223 paragrafi 1 i KPPK, merr këtë:  
 

AKTVENDIM  
 
Të PEZULLOJ procedurën hetimore kundër të pandehurit, Arbed Saji nga fshati Strelcë i 
Ulët, Komuna e Deçanit, i akuzuar për vepër penale të grabitjes nga neni 255 paragrafi 1 i 
KPK, meqenëse i njëjti në këtë fazë është i pakapshëm për autoritetet.  
 

ARSYETIM  
 
Prokuroria Publike e Qarkut në Pejë, më 11.05.2007, sipas PPHQ nr. 49/07, ka vendos të 
filloj hetimin kundër të pandehurve Arbed Saji, nga fshati Strelcë i Ulët, Komuna e 
Deçanit dhe Hysen Fajre, nga fshati Strelcë i Epërm, Komuna e Deçanit, në bazë të 
dyshimit të arsyeshëm se të njëjtit kanë kryer vepër penale të grabitjes nga neni. 255 
paragrafi 1, ndërlidhur me nenin. 23 të KPK.  
 
Gjatë rrjedhës së hetimit, prokurori i çështjes ka marr në pyetje të pandehurin, Hysen 

Fajre, nga fshati Strelcë i Epërm, Komuna e Deçanit, dhe palën e dëmtuar, Mark Nikolla, 
nga fshati Videje, Komuna e Klinës si dhe dëshmitarin, Besim Shobinaj, nga Peja. Kurse, i 
pandehuri, Arbed Saji, nga fshati Strelcë i Ulët, Komuna e Deçanit MC Decan nuk ishte 
marr në pyetje. Si pasojë, gjyqtari i procedurës paraprake nga Gjykata e Qarkut në Pejë, 
kishte lëshuar masën e arrestit shtëpiak edhe kundër të pandehurit tjetër, Hysen Fajre. 
Ndërsa i pandehuri, Arbed Saji, nuk e kishte respektuar masën e arrestit shtëpiak dhe i 
njëjti ishte arratisur. Si pasojë, prokurori publik i çështjes sipas PPHQ nr. 49/07, më 
09.08.2007, në pajtim me nenin. 270 paragrafin 1, ndërlidhur me nenin. 268 paragrafin 1, 
pika 2 e KPPK, parashtroj kërkesë para gjyqtarit të procedurës paraprake të Gjykatës 
Qarkut në Pejë, për lëshimin e urdhërarrestit kundër të pandehurit, Arbed Saji. Andaj, 
gjyqtari i procedurës paraprake, sipas PPQ nr. 47/07, më 24.08.2007, lëshoj 
urdhërarrestin kundër të pandehurit, Arbed Saji. 
 
Para se të vendoset lidhur me pezullimin e hetimit kundër të pandehurit të lartcekur,  
prokurori publik i çështjes kishte mbledhë të gjitha të dhënat e mundshme lidhur me 
veprën penale dhe përgjegjësinë penale të pandehurit. 
 
Prandaj, pas shqyrtimit të rrethanave të lartcekura, aktvendimi është marr në bazë të 
dispozitivit të këtij aktvendimi, duke pezulluar hetimet kundër të pandehurit, Arbed Saji, 
nga fshati Strelcë i Ulët, Komuna e Deçanit, në pajtim me nenin. 223, paragrafin 1 të 
KPPK. Pezullimi mbetet në fuqi deri në momentin kur i pandehuri, Arbed Saji, të kapet 
dhe arrestohet nga autoritetet dhe të sillet para drejtësisë.     

PROKURORI PUBLIK  
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____________________ 
 
 

KPPK nuk parasheh ndonjë formë specifike për njoftimin e të dëmtuarit. 

Meqenëse, sipas dispozitave të nenit. 53 deri 68, i dëmtuari mund të paraqes 

propozim për ndjekje private ose subsidiare, andaj, shumë prokurorëve publik 

mund tu shkoj mendja që të mos përpiqen aq shumë në formulimin e dokumentit 

përkatës. Megjithatë, gjithmonë duhet marr parasysh, sidomos kur kemi të bëjmë 

me vepra penale të cilat ndiqen sipas detyrës zyrtare, që palët e dëmtuara dhe 

shoqëria në tërësi gëzojnë të drejtën që parimi i ligjshmërisë të përmbushet nga 

prokurori publik. Kështu që, në çdo rast, prokurori publik është ai i cili duhet 

vepruar dhe formuluar këto akte juridike.  

Në Evropë ekzistojnë sisteme ligjore (p.sh. në Gjermani) ku me disa përjashtime, 

monopoli i ngritjes së akuzave bie mbi prokurorin publik. Si pasojë, ligji parasheh 

mjete juridike kundër përjashtimit të prokurorit publik (në Gjermani kjo shqyrtohet 

nga Prokurori Publik i Përgjithshëm dhe në shkallë të dytë nga Gjykata e Apelit). 

Kështu që, prokurori publik është i mirë i njoftuar për përpilimin e bindshëm të 

këtyre akteve.    

Do të ishte e dobishme të shikohet shembulli vijues lidhur me strukturën e 

njoftimit për rastet e veprave penale të cilat ndiqen sipas detyrës zyrtare në 

Gjermani. Parimisht, përdorën dy forma. Njëra ka të bëjë me strukturën, sikurse ajo 

e aktgjykimit, duke filluar me përmbajtjen thelbësore të vendimit dhe arsyetimin. 

Mënyra tjetër, më personale, është përdorimi i formës së caktuar të shkresës 

përmes së cilës shpjegohet rrjedha dhe progresi i procedurës dhe në fund 

konkluzionet përfundimtare: 
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3.7.2 Aktvendim mbi pezullimin e hetimit – Shembull Gjerman 

 

Zyra e Prokurorisë Publike në Cologne 

2 Js 0034/10 [Fileno.]

 30.01.2010 

 

 

Znj. Edda Mustermann 

Karolinenweg 3 

 

59214 Ort 

 

Hetimi kundër Michael Jobst, për vepër të vjedhjes  

 

E nderuara znj., 

(Pasqyrimi i fakteve) Ju dyshoni se i dyshuari më 3 dhjetor, ka........... 

(Deklarate e mbrojtjes) I dyshuari ka dëshmuar që...... 

(Rezultatet e hetimit/ administrimi i provave)  

(Provat faktike)  

(Dëshmitarët, ata neutral të parët) 

(Pasojat:) Në bazë të këtyre rrethanave konstatohet që nuk ka arsye/dyshim të 

mjaftueshëm të besohet se........ Si pasojë, çdo shqyrtim gjyqësor i mundshëm 

do të rezultonte më shumë me lirimin se sa dënimin e të pandehurit. Andaj, për 

këtë arsye, procedura hetimore pezullohet.  

Ky aktvendim nuk afekton padinë e paraqitur në bazë të së drejtës civile. 

(Këshillë juridike sipas ligjit Gjerman për të drejtën e ankesës) 

 [Meqenëse ndjekja subsidiare nuk ekziston në 

Gjermani, por vetëm mundësia e ankesës për 

ta detyruar prokurorin publik në ngritjen e 

aktakuzës, nuk ka informata siç parashihet me 

nenin. 208 (2) KPPK] 

Me nderime, 

Prokurori  

       Hartmann 
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Me qëllim të lehtësimit të barrës së detyrave të prokurorit publik dhe gjykatës, 

neni. 226 deri 228, parasheh mundësin e pushimit të hetimit për arsye të 

oportunitetit. 

Kështu që, prokurori publik mund të pezulloj ndjekjen për vepër penale të 

dënueshme me gjobë ose me burgim deri në tre vjet, duke pasur parasysh natyrën, 

rrethanat dhe rëndësinë e veprës penale dhe të kryerësit, nëse i pandehuri zotohet 

se do të sillet siç është udhëzuar nga prokurori publik dhe se do t’i përmbushë 

detyrimet e caktuara që pakësojnë ose mënjanojnë pasojat e dëmshme të veprës 

penale, duke përfshirë: eliminimin ose kompensimin dëmit, pagesën e një 

kontributi ndaj një institucioni publik ose humanitar apo të fondeve për 

kompensimin e dëmit të viktimave të veprave penale ose kryerjen e punës së 

dobishme.   

I dëmtuari duhet të jap pëlqimin e tij, meqenëse ai e humb të drejtën që ta ndërmarr 

ndjekjen si prokurorë subsidiar. Andaj, ai duhet të njoftohet për pasojat. 

Sipas nenit. 227, prokurori publik  nuk detyrohet të filloj ndjekjen penale ose mund 

ta pezulloj ndjekjen nëse gjykata e liron nga dënimi kryerësin e veprës penale dhe 

prokurori publik çmon se nga aspekti i rrethanave aktuale të çështjes vetëm 

gjykimi pa sanksion nuk është i nevojshëm. Rastet kur kryesi për vepra penale të 

dënueshme me gjobë ose burgim deri në një vit, sinqerisht pendohet për veprën dhe 

ndalon pasojat e dëmshme, mund të jenë baza të mjaftueshme për pushimin e 

ndjekjes (neni. 227 (2)). 

Përfundimisht, prokurori publik mund ta dërgoj kallëzimin penal për një vepër të 

dënueshme me gjobë ose burgim deri në tre vjet për ndërmjetësim (neni. 228). 

 

3.8 Ngritja e aktakuzës  

Prokurori publik duhet ta ngritë aktakuzën nëse ekzistojnë baza të mjaftueshme 

nga neni. 304 dhe kur nuk ka arsye të mjaftueshme për pushimin e procedurës 

sipas nenit. 226, 227, lidhur me veprat më të lehta penale. Ai ka mundësi, qoftë 

përmes ngritjes së aktakuzës sipas nenit. 304, ose ngritjes së propozimakuzës pranë 

gjykatës komunale kur kushtet e parapara me nenin. 461 (për vepra penale për të 

cilat si dënim kryesor është paraparë  gjobë ose burgim deri në tre vjet) plotësohen, 

ose me ngritjen e propozimakuzës pranë gjykatës komunale sipas nenit. 476, duke 

kërkuar nga gjykata shqiptimin e urdhrit ndëshkimor në të cilin të akuzuarit do t’i 

shqiptojë dënim përkatës pa e mbajtur shqyrtimin. Kurse për sa i përket të miturve 

dhe personave të tjerë për të cilët aktgjykimit sipas LPM-së mund të merret, 

prokurori publik në këtë drejtim mund të paraqes kërkesë të arsyeshme para 

kolegjit për të mitur për shqiptim të masave edukuese ose dënimit. 

Ndërsa, procedura që duhet zbatuar varët nga pesha e veprës penale, karakteristikat 

e të pandehurit dhe mundësia e mëvonshme për mbajtje të shqyrtimit gjyqësor.  

Në parim, prokurori publik duhet të bëjë përpjekje në zbatimin e procedurës sa më 

ekonomike dhe e cila nuk shkakton humbjen e afektit parandalues. Prandaj, 
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fillimisht duhet të verifikohet se a është urdhri ndëshkimorë mundësi e pranueshme 

dhe a mund të prodhoj efekt ndaj madhorëve përfshirë madhorët e rinj.  

Këndvështrimet lidhur me faktorët parandalues mund të jenë kundër kërkimit të 

urdhrit ndëshkimor. Nëse kundër të pandehurit veçse është shqiptuar urdhri 

ndëshkimor në të kaluarën, i cili qartë është treguar joefektiv, nën këto rrethana 

duhet shikuar mundësin e mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në mënyrë që radhën e 

dytë vërtetë të arrihet efekti i duhur. Shtesë kësaj, me qëllim të parandalimit të 

përgjithshëm, ajo që mund të konsiderohet është mbajtja e shqyrtimit gjyqësor. 

Përfundimisht, nëse disa të pandehur ndiqen për vepër të njëjtë, për hir të 

ekonomizimit të procedurës, nuk do të ishte e rekomandueshme të zbatohet urdhri 

ndëshkimor kundër këtyre të pandehurve kur shqyrtimi gjyqësor do të ishte i 

pashmangshëm.   

Ngritja e aktakuzës duhet bërë pranë gjykatës kompetente  (neni. 306). Kurse, 

përmbajtja e aktakuzës parashihet me nenin. 305 të KPPK. 

Ndërsa, për sa i përket strukturës së aktakuzës ligji nuk e përcakton ndonjë formë 

specifike.   Megjithatë, është ide e mirë të zbatohet lista e parakushteve të parapara 

me nenin. 305 të KPPK.  

 

3.8.1 Formalitet që duhet respektuar   

Vërejtjet vijuese mund të shërbejnë si shabllon për tu mbajtur mend lidhur me 

formalitetet që duhet respektuar. Ato bazohen në praktikën gjermane, por janë të 

formuara edhe me kërkesat ligjore kosovare: 

 Titulli  

Dërguesi (zyra kompetente e prokurorisë publike) 

Numri i lëndës  

Varësisht nga rasti, referim në paraburgimin   

 Pranuesi (gjykata kompetente) neni. 305 (1) pika 6) 

 Të dhënat personale  

Mbiemri, mbiemri i vajzërisë, emri, profesioni (i fundit), adresa, statusi 

martesor, data e lindjes, vendi i lindjes (neni. 305 (1) pika 1). 

Nëse disa të pandehur duhet të përfshihen në një aktakuzë, ekziston mundësia 

që ata të akuzohen sipas renditjes së emrit në formë alfabetike.   

 Avokati mbrojtës  

Nëse i pandehuri veçse ka angazhuar avokatë mbrojtës sipas zgjedhjes së tij/saj 

ose mbrojtësi i është caktuar atëherë emri i mbrojtësit të caktuar duhet të 

shënuar. Ngjashëm me numrin e faqeve të lëndës edhe detyra e mbrojtësit duhet 

të ceket.  
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Në qoftë se në rastet e mbrojtjes së detyrueshme (neni. 73) i pandehuri nuk 

angazhon mbrojtës, referenca e tillë duhet cekur në bazë të nenit. 73 (2).  

 Rastet e paraburgimit  

Në qoftë se paraburgimi kundër të pandehurit është caktuar është e 

domosdoshme të theksohet:  

Lloji i paraburgimit  

Paraburgimi deri në atë moment   

Vendi i ekzekutimit të paraburgimit  

Aktvendimi i gjykatës mbi caktimin e paraburgimit  

Nëse paraburgimi ose urdhrit ndëshkimor zbatohet në rrethana tjera atëherë 

duhet shënuar emrin dhe numrin  lëndës të organit ekzekutiv, ndoshta edhe data 

e mundshme e lirimit.  

 Emërtimin ligjor të veprës penale dhe citimin e dispozitave të Kodit Penal 

(neni. 305 (1) pika 3). 

KPPK-ja kërkon që të dyja, citimin e kualifikimit të veprës penale dhe 

dispozitat përkatëse ligjore. Kjo e bënë më të lehtë që i pandehuri ta kuptoj se 

për çka ka të bëjë aktakuza. Duke marr parasysh këtë pikëpamje, dispozitat 

përkatëse për dënim shtesë sipas nenit. 54 (p.sh., ndalimi i drejtimit të automjetit 

në rast të aksidentit rrugor) kanë kuptim.  

Përshkrimi ligjor nuk duhet të kufizohet në citimin verbatum të dispozitave 

gjegjëse, por gjithashtu edhe formave të ndërlikueshmërisë eventuale (neni. 23 

deri 27) dhe formave të dashjes (neni. 15) si dhe të pakujdesisë (neni. 16) (në 

rast kur që të dyja, qëllimi dhe pakujdesia do të përbëjnë vepër penale), janë të 

dënueshme (neni. 20, 21). Ndërsa, neni. 71 parasheh shqiptimin e dënimit unik 

kur disa vepra penale janë kryer përmes një apo disa veprimeve, andaj, citimi i 

kësaj dispozite është shumë me rëndësi. Ngjashëm me, cekja e numrit të rasteve 

ku vepra e njëjtë është kryer disa herë ndihmon në sqarimin e rrethanave ligjore, 

edhe nëse sipas nenit. 71, parashihet që dënimi mos të shqiptohet disa herë.  

Në rastet kur disa të pandehur janë akuzuar për forma të ndryshme të 

bashkëkryerjes (ose moskryerjes) aktakuza duhet të strukturohet në përputhje 

me rrethanat. Pas vendosjes së pjesës ku të gjithë të pandehurit akuzohen për 

kryerje të veprave penale në bashkëpunim do të mund të bëhej në këtë formë 

”XY akuzohet shtesë, ….”. Në fakt, struktura gjithmonë varet nga rasti specifik. 

Andaj, varësisht nga natyra e rastit, një formë tjetër e formulimit do të ishte “Për 

sa i përket personit A. …., për sa i përket B…” etj. 

 Faktet e aktakuzës (neni. 305 (1) pika. 4) 

Përshkrimi i fakteve nënkupton përcaktimin e veprës penale me precizitet lidhur 

me kohën dhe vendin kryerjes së veprës, objektin dhe mjetin me të cilin është 

kryer vepra penale si dhe rrethanat tjera relevante. Meqenëse, aktakuza dhe 
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shqyrtimi pasues gjyqësor gjithashtu përcaktojnë se cili është objekti i 

procedurës penale, kështu që, e njëjta nuk mund të bëhet objekt aktual ose i 

ardhshëm i ndonjë procedurës tjetër penale, që nënkupton se duhet qenë të 

kujdesshëm dhe vital lidhur me kohën dhe vendngjarjen e krimit. Shkelja e këtij 

rregulli mund të rezultojë në parregullsi eventuale të aktakuzës dhe si pasoj 

gjithashtu të merret edhe aktgjykim i mangët, sepse për të qenë efektiv është e 

domosdoshme të kemi aktakuzë efektive dhe ligjore.     

Në bazë të veprave të parapara me ligj, të gjitha faktet për elementet objektive 

dhe ato subjektive të veprës penale duhet të shënohen me pakë fjalë, por qartë 

dhe në mënyrë precize (sepse çka nëse prokurori publik ka qenë dëshmitarë 

okular). Përshkrimi i fakteve përfshinë ato fakte relevante për caktimin e 

masave, p.sh., ndalimin e drejtimit të automjetit. Kështu që, përshkrimi i veprës 

penale të bëhet në kohën e shkuar, për ngjarjet para kryerje së veprës penale në 

kohën e kryer.  

Kur disa të pandehur akuzohen në pajtim me nenin. 33, këta persona për arsye të 

kualifikimit duhet të thirren pas emrit të tyre (p.sh, “i pandehuri X dhe i 

pandehuri Y”). Bashkëpunëtorët e veprës të cilët i janë nënshtruar një procedure 

tjetër penale, duhet të përshkruhen si “të ndjekur në procedurë tjetër” (p.sh, “i 

pandehuri Z, i ndjekur në procedurë tjetër”). Personat tjerë përshkruhen sipas 

emrit të tyre dhe rolit përkatës në procedurë  (p.sh. “dëshmitari W.”) ose ndonjë 

përshkrim tjetër (“vizitori i dyqanit V,”). 

Kur disa vepra penale janë objekt i aktakuzës së njëjtë, faktet e rastit duhet të 

strukturohen sipas veprave në fjalë ose (dhe) në renditje kronologjike. Kështu 

që, do të ishte e rekomandueshme që strukturimi të bëhet sipas numrave ose 

sendeve.  

Ndërsa, kur aktakuza ka për objekt veprën penale të ndjekur vetëm me kërkesë 

të të dëmtuari, detajet e kërkesës duhet të citohen në aktakuzë. 

Neni. 305 (1) pika 5, kërkon që, shtesë shpjegimit të dyshimit të bazuar për 

ngritjen e aktakuzës në bazë të rezultateve të hetimit dhe provave të grumbulluara 

të cilat vërtetojnë faktet. Sipas nenit. 305 (1) pika 7, parashihet që rekomandimin 

për provat që duhet prezantuar në shqyrtimin gjyqësor së bashku me emrat e 

dëshmitarëve dhe ekspertëve, shkresat që duhet lexuar dhe sendet që duhet marrë si 

provë.  

Andaj, është e kuptimshme që aktakuza të strukturohet sipas llojit të provave, p.sh., 

dëshmitarët, ekspertët, specialistët, dokumentet dhe pjesët e caktuara të provave. 

Dëshmitarët dhe specialistët e caktuar duhet të adresohen në bazë të adresës së tyre 

se ku duhet të dërgohet thirrja (neni. 125). Kurse, policisë ose pjesëtarëve të tjerë 

zyrtarë u dërgohen thirrjet nëpërmjet komandës së tyre apo eprorit të drejtpërdrejtë 

dhe, sipas nevojës, në këtë mënyrë mund t’u dërgohen edhe shkresat tjera. (neni. 

131 (1)).  

Përfundimisht, kur i pandehuri gjendet në liri, prokurori publik me rastin e ngritjes 

së aktakuzës mund të paraqes kërkesë për caktimin  paraburgimit, kurse nëse i 
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pandehuri veçse gjendet në paraburgim, prapë prokurori publik mund të paraqes 

kërkesë për lirimin e tij/saj (Art. 305 (2)).  

Në vijim gjenet një shembull nga praktika kosovare:   

 

 

3.8.2 Aktakuza  – Shembull  

 

Zyra e Prokurorisë Publike të Qarkut  

PP.nr. 1  /20   

Më 17.12.2007 

Gjilan 

       Për: Gjykatën e Qarkut në 

Gjilan  

         

Në bazë të nenit. 47 paragrafi 2, dhe nenit. 304 paragrafi 1, i Kodit të Procedurës 

Penale të Kosovës, ngrehi këtë:  

 

AKUZË   

 

 Kundër; 

__________________________ nga babai__________ dhe nëna___________, 

mbiemri i vajzërisë_______________, i lindur në________________ nga fshati 

______________, shqiptar Kosovar, i papunë, i pamartuar, analfabet, - ka të 

përfunduar shkollën e mesme, i gjendjes së dobët ekonomike, asnjëherë i dënuar.   

 

PËR ARSYE SE  

 

 Më 10.07.2007, rreth orës 19:45 minuta, në magjistralen Gjilan-Prishtinë, 

përkatësisht në fshatin________________”në lagjen e Jabuceve” përderisa po 

drejtonte veturën e tipit “VW Pasat” me targa të regjistrimit -KS-, të ngjyrës së 

kuqe, ka rrezikuar trafikun publik, duke rrezikuar jetën dhe trupin e personave, në 

atë mënyrë që nuk e kishte ngadalësuar shpejtësinë sipas kushteve dhe 

rrethanave të rrugës, andaj, personi në fjalë nga ana e djathtë e rrugës është 

kthyer në anën e majtë dhe pjesën e përparme të veturës është përplasë me 

veturën tjetër të tipit ”Audi 4”, me targa të regjistrimit 5  -KS-, e cila po drejtohej 

nga pala e dëmtuar Fatmiri, i cili po udhëtonte në drejtim të magjistrales Prishtinë-



61 

Gjilan, ku nga përplasja e veturave dy persona pësuan lëndime me pasoja vdekje: 

A  F dhe G  B, nga fshati I, kurse pala e dëmtuar, Fatmiri dhe bashkëshortja e tij F 

D nga Lipjani, nga ky aksident kishin  pësuar lëndime të rënda trupore, në të 

njëjtën mënyrë edhe i pandehuri kishte pësuar lëndime të rënda trupore.             

Përmes këtij veprimi, ai ka kryer vepër penale të rrezikimit të komunikacionit 

rrugor nga nenit. 297 paragrafi 5, ndërlidhur me paragrafin 3 dhe 1 të Kodit Penal 

të Kosovës.  

Prandaj,   

Propozoj:  

 

Që gjykata e qarkut të mbaj shqyrtimin gjyqësor në seancë të hapur për publikun, 

ku do të thirren:   

 

1. Prokurori Publik i Qarkut në Gjilan  

                               

2. I pandehuri....... nga fshati   

3. Dëshmitarët:  

-           Prindi i të ndjerit A     F  

-           Prindi i të miturit   F      D,   dhe 

- Fatmiri dhe bashkëshortja e tij nga Lipjani, rruga “Skënderbeu” 

pa nr., dhe  

- N   Y   nga Gjilani, lagjja “Dheu I Bardh” rruga M. 2/6  

Me qëllim të konstatimit të shkakut të vdekjes së të ndjerit A  F dhe G  B, 

propozohet që gjatë procedurës së provave, të shqyrtohen raportet mjekësor për 

dy të ndjerit. Në të njëjtën kohë duhet të shqyrtohet edhe raporti mjekësor i të 

dëmtarit Fatmir D dhe bashkëshortes së tij.   

Shtesë raporteve, gjatë procedurës së provave duhet të shqyrtohen edhe 

dokumentet tjera, fotografit dhe skica e shikimit të vendngjarjes dhe të njëjtat të 

përdorën si argumente. 

 Pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor publik, dëgjimit të dëshmitarëve, 

shqyrtimit dhe administrimit të provave materiale, i 

pandehuri__________________ nga fshati___________shpallet fajtorë dhe 

dënohet me dënimin e merituar sipas ligjit.  

 

Arsyetim  

 



62 

 Gjatë zbatimit të procedurës hetimore kundër të pandehurit 

________________nga fshati__________________ janë siguruar prova dhe fakte 

të cilat padyshim vërtetojnë se i pandehuri në kohën dhe vendin e përshkruar në 

diapozitivin e aktakuzës është kryes i veprës penale të rrezikimit të trafikut publik 

nga neni. 297 paragrafi 5, ndërlidhur me paragrafin 3 dhe 1 të Kodit Penal të 

Kosovës.  

 Rrethanat e tilla faktike vërtetohen nga pranimi i fajësisë nga vetë i 

pandehuri, ku i njëjti me rastin e dhënies së deklaratës gjatë procedurës hetimore 

pranon faktin që më 10.07.2007, rreth orës 19:45, në magjistralen Gjilan-Prishtinë, 

përkatësisht fshatin ______________ në trafik ka ardhur deri tek përplasja në mes 

të pandehurit dhe të dëmtuarit Fatmir, dhe si pasoj e kësaj përplasje A    F  dhe  G     

B pësuan plagë vdekjeprurëse, që të dy nga fshati  I_____, kurse lëndime të 

rënda trupore nga aksidenti pësuan i dëmtuari Fatmiri dhe bashkëshortja e tij. Në 

mbrojtjen e tij, i pandehuri deklaron se aksidenti kishte ndodhur me fajin e të 

dëmtuarit Fatmiri, mirëpo, mbrojtja e të pandehurit është jologjike dhe është në 

kundërthënie të plotë me deklaratën e të dëmtuarit, dëshmitarëve, provave dhe 

fakteve materiale. 

 Nga rrethanat e tilla faktike, që kryesi i kësaj vepre penale është i 

pandehuri,________________vërtetohen nga pranimi i pjesshëm i të pandehurit 

dhe pohimi i palës së dëmtuar dhe bashkëshortes së tij, tërësisht e përshkruajnë 

mënyrën e kryerjes së veprës penale, duke shtuar që i pandehuri në ditën kritike 

kishte ardhur nga drejtimi Gjilanit i cili po udhëtonte në drejtim të  Prishtinës dhe 

po e drejtonte automjetin shpejtësi tepër të lartë, andaj ai kishte humbur kontrollin 

mbi timonin dhe ishte kthyer në anën e majtë të rrugës në drejtimin e dëshmitarit 

dhe me pjesën e përparme të veturës u përplas në veturën e të dëmtuarit, sipas 

mendimit të tij vetura e të pandehurit nuk ishte në gjendje të rregullt teknike dhe 

nuk kishte targa të regjistrimit, ndërsa, gomat e veturës së të pandehurit ishin 

plotësisht të fshira dhe të vjetruara dhe edhe pse ai e kishte tentuar ta përdorë 

sistemin e frenimit, megjithatë, vetura e tij nuk ishte ndalur por kishte lëvizur në 

drejtim të dëshmitarit.        

 Këto rrethana faktike gjithashtu vërtetohen me provat materiale që gjinden 

në shkresa të lëndës.  

 Të dhënat e lartcekura tregojnë që në rastin konkret i pandehuri është 

përgjegjës për veprën penale në fjalë, andaj, nga provat materiale, dëshmimi i 

palëve dhe shkresat e lëndës rrjedh edhe kualifikimi ligjor për këtë vepër penale 

për të cilën ai akuzohet. Kështu që, në sjelljen e të pandehurit manifestohen 

veprime inkriminuese dhe për këtë arsye me të drejtë kërkojmë nga gjykata që ta 

shpall të pandehurin fajtorë dhe ta dënoj me dënimin e merituar sipas ligjit.         

 

Prokurori Publik i Qarkut  

        V       V   
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3.8.3 Aktakuzë – Shembull Gjerman  

Sistemet tjera ligjore, edhe nëse kërkojnë përmbajtjen e njëjtë, kanë strukturë tjetër 

në raport me aktakuzën. Në vijim gjeni një shembull nga praktika Gjermane (ku 

struktura e cila zbatohet në shtete të ndryshme federale është pak më ndryshe). 

 

Zyra e Prokurorisë Publike në Cologne 

2 Js 0034/10 [Fileno.] 30.01.2010 

[Data e 

aktakuzës] 

Paraburgimi! 

 

Gjykata e Qarkut  

-Kolegji i Madh - 

Cologne [selia e gjykatës kompetente] 

 

Aktakuzë  

 

Walter Mann, i lindur më 18.05.1974, në Lichtenberg, banor i Rheinstr. 

23, 51234 Dorf, i pamartuar, murator i papunë, shtetas Gjerman, 

- Eksperti: Dr. Egon Kirsch, Mauserstr. 5, 

5001 Cologne, 

(Nga autoriteti i prokurorit, p. 17)                                     [numri i faqes 

së lëndës] 

I arrestuar më 09.01.2010, dhe në paraburgim që nga 10.01.2010, mbi 

bazën e urdhërarrestit të lëshuar nga gjykata komunale në Illingen 

(Numri i rastit. 2 Gs 03/2010) në të njëjtën ditë,  

Data e caktuar për shqyrtimin e paraburgimit sipas nenit. 121 StPO, 
09.07.2010, [data e fundit e shqyrtimit të paraburgimit] 

 

Regjistrohet   

 

Që më 09.01.2010 në Illingen, ai  

përmes dy veprimeve të ndryshme të [kualifikimi ligjor lidhur me veprat 

përkatëse] 
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1. me forcë duke përdorur armën 

kundër personit dhe përmes kërcënimit se do ta privoj nga jeta, 

grabiti pronën e cila nuk ishte e tija me qëllim të përvetësimit 

personal nga personi i tretë,  

2. vrau një person për ta mbuluar një krim tjetër. 

 [= citimi i neneve përkatëse të Kodit Penal] 

Ai akuzohet për:  

Në ora 15:00, ai kishte hyrë në ndërtesën e ndërmarrjes “Piano-Meier”, 

Luisenstr. 14, ku me pistoletë të Kalibrit 9mm FN, Parabellum, kishte 

kërcënuar asistentin e shitjes Egon Berger, dhe e kishte urdhëruar që 

t’ja sjell çantën në të cilën gjendeshin 120 €, gjë që Egon Berger edhe 

e bëri. 

Pasi që e kishte detyruar Egon Berger t’ja tregoj të gjitha vendet e 

dyqanit për të gjetur më shumë të holla në fund ai e kishte qëlluar në 

ballë Egon Berger, me qëllim që ta heq qafe si dëshmitarë, andaj në 

vend e kishte vrarë viktimën. Më pas, vizitori që sapo kishte hyrë në 

dyqan Franz Munte e kishte luftuar të dyshuarin dhe ja kishte dalë që 

ta kap. 

Vepër penale sipas nenit. 255, 253 paragrafi 1, neni. 250 paragrafi 1, 

pika 1, neni. 211 paragrafi 1, 2, dhe neni. 53 StGB [Kodi Penal, neni. 53 

përshkruan rrethanat e veprës]. 

Provat: 

I. Pranimi, p. 48 [Në sistemin Gjerman pranimi fajësisë para 

gjyqtarit mund të përdoret si provë] 

II. Dëshmitarët: 

 

Franz Munte, Mauerstr. 3, 5243 Stadt (p. 48) 

 [numri i faqes së rastit që përmban transkripton e intervistimit] 

III. Ekspertët: 

Dr. Ulrich King, Universiteti i Cologne (p. 64) 

 [numri i faqes së rastit që përmban transkripton post mortem] 

IV. Specialisti: 

Prof. Prof. Dr. Lavtim Bajram, Universiteti i Cologne (p. 96) 

 [numri i faqes së rastit që përmban deklaratën] 

V. Dokumentet: 

Ekstrakt nga Sekretariati Qendror Federal   

  [Sekretariati Federal (p.sh) për dënime] 
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Rezultatet themelore të hetimit: 

I. Karakteristikat personale:  

I pandehuri pasi që kishte përfunduar shkollën e mesme në vitin 1989, 

kishte marr zanatin e muratorit dhe më pas kishte punuar në 

ndërmarrje të ndryshme. Ai është i papunë që nga viti 2008. Gjatë 

kësaj periudhe ai kishte qëndruar në shesh të prostitucionit në Cologne 

deri te arrestimi i tij për rastin në fjalë.   

Më 23.09.2005, i pandehuri ishte dënuar për mashtrim nga Gjykata e 

Qarkut me 2 vjet burgim (Nr i rastit. 4 KLs 34/05), të cilin dënim e kishte 

vuajtura deri më  01.03.2007. 

II. Lidhur me çështjen penale në fjalë: 

Më 09.01.2010, në ora 15:00, i pandehuri kishte hyrë në ndërtesën e 

ndërmarrjes “Piano-Meier”, Luisenstr. 14, ku me pistoletë të Kalibrit 

9mm FN, Parabellum, kishte kërcënuar asistentin e shitjes Egon 

Berger, dhe e kishte urdhëruar që t’ja sjell çantën në të cilën 

gjendeshin 120 €, gjë që Egon Berger edhe e bëri. 

Pasi që e kishte detyruar Egon Berger t’ja tregoj të gjitha vendet e 

dyqanit për të gjetur më shumë të holla në fund ai e kishte qëlluar në 

ballë Egon Berger, me qëllim që ta heq qafe si dëshmitarë, andaj në 

vend e kishte vrarë viktimën. Më pas, vizitori që sapo kishte hyrë në 

dyqan Franz Munte e kishte luftuar të dyshuarin dhe ja kishte dalë që 

ta kap. 

I pandehuri e kishte pranuar fajësinë në deklaratën e tij të dhënë para  

gjyqtarit të procedurës paraprake lidhur me rrjedhën e ngjarjes. 

Megjithatë, ai pohon që nuk ka pasur për qëllim që ta vras viktimën. Në 

të kundërtën e kësaj, Specialisti Prof. Dr. Lavtim Bajram, kishte 

shpjeguar që vendosja e pistoletës drejtpërdrejtë në ballë dhe pastaj e 

shtëna pa dyshim dhe në mënyrë të pashmangshme do të rezultonte 

me vdekjen e viktimës.  

Kërkohet  

1. Të konfirmohet aktakuza dhe të zbatohet shqyrtimi gjyqësor nga 

Kolegji i Madh pranë Gjykatës së Qarkut në Cologne, 

2. Paraburgimi i caktuar të mbetet në fuqi. 

 [sipas ligjit gjerman, pas konfirmimit 

të aktakuzës, gjykata për çështjen e 

paraburgimit duhet të vendos sipas 

detyrës zyrtare] 

                                              [nënshkrimi i plot ] 

(Hartmann) Prokurori Publik  
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3.9 Zbatimi i urdhrit ndëshkimor  

Kapaciteti i punës për gjykatat dhe zyrat e prokurorisë publike, për momentin, nuk 

është i mjaftueshëm për zgjidhjen e të gjitha rasteve  përmes shqyrtimit gjyqësor. 

Procedura e  shkurtër (neni. 461 deri 475) edhe më shumë urdhri ndëshkimor (neni. 

476 to 480) paraqesin një formë më të thjeshtë dhe më të shpejtë e cila ofron 

mundësi të konsiderueshme për lehtësimin e ngarkesës së punës.  

Me paraqitjen e kërkesës nga prokurori publik për ngritje të propozimakuzës (neni. 

476 (1)) gjyqtari mund të shqiptoj urdhrin ndëshkimor me aktgjykim (neni. 478) pa 

e dëgjuar të pandehurin. Urdhri ndëshkimor mund të kundërshtohet në afat prej tetë 

ditëve pas pranimit (neni. 479 (2)). Edhe një përparësi e kësaj procedure është 

shpejtësia e zgjidhjes së rasteve.   Dënimi shqiptohet pa pasur nevojë të pritet 

shqyrtimi gjyqësor. Për zyrën e prokurorisë publike zvogëlohen orët e pjesëmarrjes 

në seanca gjyqësore, nuk ka shpenzime për dëshmitarë dhe ekspertë si dhe i 

pandehuri i shmanget seancës gjyqësore publike dhe raportimeve negative nga 

mediet. Megjithatë, kjo procedurë ngërthen në vete edhe mangësi që duhet marr 

parasysh. Baza e vendimmarrjes zakonisht mbështetet në kallëzimin penal të 

paraqitur nga policia, ndërgjegjja dhe tërësia e së cilës duhet të kundërshtohet. Në 

këtë procedurë, i pandehuri vetëm e pranon aktgjykimin me shkrim, kurse çështje 

se a din ai ta lexoj dhe kuptoj mbetën çështje e hapur.  

Propozimakuza si bazë e shqiptimit të urdhrit ndëshkimor kërkon më pak hollësi. 

Ajo duhet të përmbajë: emrin dhe mbiemrin e të pandehurit me shënimet personale 

kur dihen, përshkrimin e veprës penale, gjykatën e cila duhet të mbajë shqyrtimin 

gjyqësor, propozimin për provat që duhet marrë në shqyrtimin gjyqësor dhe 

propozimin që i pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. Varësisht 

nga rrethanat e rastit, propozimakuza duhet të përmbaj se gjendet i pandehuri në 

paraburgim ose ka qenë në paraburgim gjatë zbatimit të veprimeve hetimore, në 

propozimakuzë shënohet koha e kaluar në paraburgim(neni. 465 (2) i KPPK). 

Prokurori publik mund të kërkojë shqiptimin e një ose më shumë masave vijuese: 

dënim me gjobë, ndalim të drejtimit të automjetit, urdhër për publikim të 

aktgjykimit, konfiskim të sendit, vërejtje gjyqësore ose konfiskim të dobisë 

pasurore të fituar me vepër penale (neni. 476 (2) i KPPK). 

Për prokurorin publik nuk ka edhe aq shumë rrezik që ta zbatoj urdhrin ndëshkimor 

(ose ngritjen e propozimakuzës). Rreziku i vërtetë ndodhet kur gjyqtari sipas nenit. 

477 (1) e hudh kërkesën e shqiptimit të urdhrit ndëshkimor për mos përmbushje të 

kushteve ligjore, por ky rrezik gjithmonë i kanoset prokurorit publik me rastin e 

ngritjes së aktakuzës. Në të gjitha rrethanat tjera të mos lëshimit të urdhrit 

ndëshkimor duhet të caktohet shqyrtimi gjyqësor.  

KPPK nuk parasheh apo rregullon shprehimisht se si duhet të strukturohet urdhri 

ndëshkimor e as nuk përmban ndonjë dispozitë që ndalon strukturimin e kërkesës 

për propozimakuzë. Megjithatë, me arsye parashihet që përshtatshmërish mutatis 
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mutandis të strukturohet aktakuza e rregullt dhe në po të njëjtën formë edhe 

aktgjykimi të nxjerrët.  

Në Gjermani është e zakonshme që me një fjali apo dy të shënohen përmbajtja e 

“kërkesës” duke ju referuar urdhrit ndëshkimor të përpiluar nga zyra e prokurorisë 

publike dhe e njëjta vetëm të nënshkruhet nga gjyqtari kur ai pajohet me kërkesën 

(neni. 478 (1) i KPPK). 

Për sa i përket shembullit Gjerman, zyra e prokurorisë publike posedon një formë 

të caktuar të kërkesës. Kjo formë vetëm duhet të plotësohet me të dhënat e 

nevojshme, akuzën, listën e provave dhe dënimin e kërkuar, kështu që, sipas ligjit 

Gjerman, prokurorët mund (dhe sipas rregullave të brendshme ata duhet) të 

paraqesin propozime konkrete lidhur me lartësinë e dënimit, në të dy rastet, për 

urdhër ndëshkimor dhe shqyrtim gjyqësor. 

Dokumenti në fjalë do të dukej kështu:  

 

Zyra e Prokurorisë Publike në Cologne   

4 Js 5690/09 

 

Udhëzim  

1. Hetimi mbyllet. [Vërejtje e rëndësishme. Pas 

përfundimit të hetimit, kërkesa e 

avokatit mbrojtës për shikimin e 

shkresave të lëndës nuk mund të 

refuzohet]  

 

2. Një kopje e urdhrit ndëshkimor duhet të përpilohet dhe paraqitet.  

3. Drafti për përdorim të brendshëm vendoset në dosjen e brendshme. 

 

 [Dosja e brendshme = dosja e cila 

përmban kopjet e nevojshme dhe 

udhëzimet e brendshme të ruhet 

vetëm për  përdorim nga prokurori 

publik] 

 

4. Dosja origjinale për: 

Gjykatën Komunale  

 

në Illingen, 
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me kërkesë për lëshimin e urdhrit ndëshkimor sipas propozimit të 

paraqitur. 

5.  6 javë  

 

                                                                               
[nënshkrimi i plotë] 

(Hartmann) 

Prokurorë  

 

 

Urdhri ndëshkimor do të dukej kështu:  

 

Gjykata Komunale në Illingen  Illingen, ….. 

Cs 4 Js 5690/09 -  …. [Numri i lëndës nga zyra e 

prokurorisë publike. Shtojca me 

nënshkrimin Cs për urdhër 

ndëshkimor dhe numrin shtesë të 

menaxhimit të lëndëve nga gjykata]  

Bert Strosche 

Ratsweg 4 

52355 Neustadt 

 

Data dhe vendi i lindjes:  05.08.1938, në Radolfzell 

Këshillë: …… 

Urdhri ndëshkimor  

Zyra e Prokurorisë Publike në Cologne ju akuzon  

më 3 dhjetor 2009, në Neustadt 

për grabitje të pronës së luajtshme nga personi tjetër me qëllim të 

përvetësimit për veten tuaj, saj ose ndonjë personi tjetër.  

duke  

hyrë në dyqanin e fotografit Max Billgruber, Kaiserstraße 76, ku keni grabitur 

një foto-kamerë Rolleiflex, e cila kushton 759 €. 
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Vepra nga neni. 242 StGB  

Provat: 

I. Deklarimi i juaj (p. 7) 

II. Dëshmitarët: Fotografi Felix Mann, Prälat Eckhard Str. 35044 Neustadt (Bl. 

12 -14) 

Me kërkesë të Zyrës së Prokurorisë Publike, njësia 30, ju shqiptohet gjoba 

prej 50 €. 

Ju detyroheni t’i paguani shpenzimet procedurale dhe shpenzimet tuaja të 

nevojshme. 

Këshillë juridike: 

(…..) 

 

…………………………………………………………………………………………
….. 

(Nënshkrimi i gjyqtarit) (Vula) (Vendi) 

 (Data) 

 

Në rast të kundërshtimit të urdhrit, ju lutemi shënoni numrin e lartcekur 

të lëndës si dhe emrin tuaj. 

 

 

4. Marrëveshja mbi pranimin e fajësisë  

 

Termi “marrëveshje mbi pranimin e fajësisë” është zhvilluar nga termi “pazarllëk 

për pranim të fajësisë” i cili në fillim është përdorur ekskluzivisht dhe ende është 

duke u përdorur bile edhe më shpesh.  

Sipas të drejtës anglosaksone “marrëveshja mbi pranimin e fajësisë” është një 

ofertë e prokurorit publik që i propozohet të pandehurit, por kjo iniciativë mund të 

ndërmerret edhe nga vetë i pandehuri që pjesërisht ose tërësisht ta pranoj fajësinë 

për veprën e kryer. Ky proces e shmang rastin nga shqyrtimi gjyqësor ose së paku e 

shkurton kohëzgjatjen e shqyrtimit gjyqësor, kështu që është mundësi e cila e zbret 

ngarkesën e rasteve në gjykatë. Sepse, në të kundërtën, shumë raste të cilat 

zgjidhen përmes shqyrtimit gjyqësor mund të zgjidhen përmes marrëveshjes mbi 

pranimin e fajësisë dhe shqiptohet dënimi.  

Edhe pse në forma dhe parametra të ndryshme, shumica e sistemeve ligjore kohëve 

të fundit e kanë miratuar këtë institut juridik. 

Parimisht, kemi dy lloje të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë.  
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4.1 Marrëveshja mbi akuzën  

Tek marrëveshja mbi akuzat, i pandehuri mund ta pranoj fajësinë për vepra më të 

lehta penale ose vetëm për disa akuza. Kështu që, për shembull, akuza për lëndim 

të rëndë mund të zëvendësohet në lëndim trupor të shkaktuar nga pakujdesia ose 

akuza e vozitjes në gjendje të dehur ose vozitje me leje të qarkullimit të nën 

suspendim mund të kufizohet vetëm në akuzë për vozitje në gjendje të dehur. 

 

4.2 Marrëveshja mbi dënimin   

Kurse, marrëveshja për dënimin do të thotë që i pandehuri paraprakisht e din se cili 

do të jetë dënimi nëse ai e pranon fajësinë. Kështu që, ky proces mund t’i ndihmoj 

atij ta pranoj fajësinë edhe në rastet e akuzave të rënda sepse ai e din që nuk do të 

ballafaqohet me dënimin maksimal ose do të dënohet me dënim më të butë se sa do 

të ishte dënuar në rrethana të tjera të ngjashme.  

Që të dy format e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë janë në shkelje të 

kompetencës së gjykatës për sa përket vërtetimit të së vërtetës dhe zbardhjes së 

pasojave ligjore të parapara me ligj. Prandaj, shumë sisteme ligjore nuk e lejojnë 

fare zbatimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, kurse disa sisteme e lejojnë 

këtë mundësi vetëm si pjesë e mundësive të lartcekura dhe e përfshijnë procedurën 

gjyqësore. Marrëveshja mbi dënimin, ku është e pranueshme, kryekëput varet nga 

miratimi i gjykatës.  

Për shembull, në Gjermani, në vitin 2009 është ndryshuar Kodi i Procedurës Penale 

ku është legalizuar forma e “marrëveshjes” së zhvilluar nga praktika gjyqësore dhe 

në bazë të së cilës është formuar gjyqësori. Marrëveshja mbi akuzën nuk lejohet, 

kurse marrëveshja mbi dënimin mund të arrihet përmes bisedimeve në mes të 

prokurorit publik dhe avokatit mbrojtës, dhe varësisht nga natyra e rastit mund të 

zhvillohen edhe bisedime paraprake me gjykatën. Megjithatë, kjo marrëveshje 

është e pranueshme në sistem dhe hynë në fuqi vetëm pas miratimit nga gjykata, 

prokurori publik dhe mbrojtësi gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe regjistrimit në 

procesverbal.  

Kosova së fundi ka vendosur ta prezantoj në sistem ligjor marrëveshjen mbi 

dënimin përmes titullit “Marrëveshja mbi parimin e fajësisë”. Duke e përdorur këtë 

term dhe nocionin “negociata për pranin fajësie”, “diskutime për zgjidhje” 

padyshim se marrëveshjet e tilla pranohen dhe mund të depërtojnë larg vetëm me 

diskutime të thjeshta dhe mund të përfshijnë një numër të konsiderueshëm të 

çështjeve vetëm me pranimin e fajësisë së të akuzuarit në këmbim me zbutjen e 

dënimit.  

Në përgjithësi, diskutimet për dënimin përfshijnë:  

 Rekomandimin nga prokurori publik për lartësinë e dënimit ose për dënimin 

specifik,  
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 Rekomandimin e përbashkët të prokurorit publik dhe avokatit mbrojtës për 

lartësinë e dënimit ose dënimit specifik, 

 Marrëveshjen nga prokurori publik për moskundërshtimin e dënimit të 

rekomanduar nga avokati mbrojtës, 

 Marrëveshjen e prokurorit publik për të mos kërkuar dënim shtesë, sikurse 

urdhër ndalues ose urdhër për konfiskim,  

 Marrëveshja nga prokurori publik për të mos kërkuar dënim më të ashpër,  

 Marrëveshje nga prokurori publik për të mos kundërshtuar shqiptimin e 

dënimit me ndërprerje në vend të dënimit plotë, 

 Kushtet për shqiptim të dënimit me kusht. 

Sipas nenit. 308A prokurori publik dhe i pandehuri në çdo kohë pas ngritjes së 

aktakuzës  mund të hyjnë në negociata për arritje të marrëveshjes për pranim të 

fajësisë në këmbim të dënimit më të lehtë ose konsiderime të tjera në pajtim me 

interesin e drejtësisë (neni. 308A (1)). Avokati mbrojtës ose i pandehuri para 

takimit mund të kërkojnë nga prokurori të takohen për bisedime paraprake. 

Prokurori, për këtë proces të bisedimeve është i detyruar ta njoftoj kryeprokurorin 

e tij, i cili do të jep autorizim me shkrim për mbajtjen e takimit për diskutimet mbi 

pranimin e fajësisë (neni. 308A (3)). Në të gjitha negociatat e tilla i pandehuri 

duhet të jetë i përfaqësuar nga mbrojtësi (neni. 308A (2)). Marrëveshja me shkrim 

mbi pranimin e fajësisë mund të përfshijë dispozitën që prokurori në pajtim me 

nenin 299 të këtij Kodi, të kërkojë nga gjykata dhënien e urdhrit që të shpall të 

akuzuarin si "dëshmitar bashkëpunues" të paraparë në nenin. 298 të KPPK. Nëse i 

akuzuari i tillë  jep asistencë, si dëshmitar bashkëpunues,  prokurori publik do t'i 

rekomandojë gjykatës një dënim më të butë që do të reflektojë nivelin e ndihmës 

dhe bashkëpunimit të dhënë nga i akuzuari duke pasur parasysh shkallën e 

rrezikshmërisë së veprës penale (neni. 308A (4). Kjo nuk është pjesë e 

domosdoshme e marrëveshjes në këmbim me dëshmimin e të pandehurit për të 

treguar për veprën penale ose personat tjerë të përfshirë.   

Prokurori publik duhet ta informojë palën e dëmtuar lidhur marrëveshjen e arritur 

pasi që ajo të arrijë formën përfundimtare. Palës së dëmtuar duhet ti jepet rasti që 

të deklarohet para gjykatës mbi kërkesën pasurore juridike para se gjykata ta 

pranojë marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë (neni. 308A (5)). 

Marrëveshja duhet të përmbaj specifikat minimale të parapara me nenin. 308A (8), 

(i) Akuzat për të cilat i pandehuri pranon fajësinë; 

(ii) Nëse i pandehuri pranon të bashkëpunoj; 

(iii) Të drejtat nga të cilat heq dorë; 

(iv) Përgjegjësia e të pandehurit për kompensimin e të dëmtuarit dhe konfiskimin e 

dobisë pasurore sipas nenit. 489-499 të KPPK. 

Për më tepër, marrëveshja me shkrim mbi pranimin e fajësisë duhet të përmbajë të 

gjitha kushtet e marrëveshjes, e cila duhet të jetë e nënshkruar nga kryeprokurori i 
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zyrës përkatëse, mbrojtësi dhe i akuzuari, dhe është detyruese për të gjitha palët 

nënshkruese.  

Marrëveshja mbi fajësinë duhet së paku të përfshijë: (dhe në të shumtën e rasteve 

edhe përmban) pikat e aktakuzës për të cilat i akuzuari pranon fajësinë dhe 

pëlqimin e të akuzuarit për të bashkëpunuar. 

Marrëveshja me shkrim duhet të prezantohet ne gjykatë në seance të hapur publike, 

përveç në rastet kur kemi të bëjmë me dëshmitarë bashkëpunues (neni. 308A (8.1) 

(9) (11). 

Gjykata nuk do të merr pjesë në negocimin e pranimit të fajësisë, (neni. 308A (6) 

përveç caktimit të afatit të arsyeshëm për përfundimin e negociatave. Me rastin e 

pranimit të marrëveshjes për pranimin e fajësisë, gjykata mund ta dëgjoj 

personalisht të pandehurin, mbrojtësin e tij, dhe prokurorin publik (neni. 308A 

(13)), mund ta refuzoj marrëveshjen për mospërmbushje të kushteve ligjore sipas 

nenit. 308A (12) (neni. 308A (14)) ose mund ta pranoj atë (neni. 308A (15).  

Gjykata duhet të përcaktoj (neni. 308A (12)) nëse:  

(i) I pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë; 

(ii) Pranimi i fajësisë është bërë me vullnetin e të akuzuarit pas  konsultimeve të 

mjaftueshme me mbrojtësin, nëse i akuzuari ka mbrojtës dhe se i akuzuari nuk ka 

qenë i detyruar me forcë që të deklarojë fajësinë ose i shtrënguar në çfarëdo 

mënyre tjetër; 

(iii) Pranimi i fajësisë mbështetet në fakte dhe prova materiale të rastit konkret, të 

cilat i përmban aktakuza, të prezantuara nga prokuroria të cilat janë pranuar nga i 

akuzuari dhe në çfarëdo prove tjetër siç mund të jenë deklaratat e dëshmitarëve të 

prezantuara nga prokurori ose i akuzuari; dhe  

(iv) Nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 316, paragrafët 1-3 të 

KPPK.    

Në çdo kohë deri në momentin e miratimit nga gjykata (neni. 308A (16)) që të dy 

palët, prokurori publik dhe i pandehuri mund ta revokojnë marrëveshjen mbi 

pranimin e fajësisë. Në qoftë se prokurori publik dhe mbrojtësi apo i akuzuari 

dështojnë të arrijnë marrëveshje mbi pranimin e fajësisë, ose nëse marrëveshja nuk 

pranohet nga gjykata, deklaratat e të akuzuarit të dhëna në takimin paraprak të 

mbajtur, për të negociuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë do të jenë të 

papranueshme si dëshmi gjatë shqyrtimit gjyqësor ose ndonjë procedure tjetër 

(neni. 308A (7)). Andaj, i pandehuri është i lirë të jap çfarëdo deklarate gjatë 

negociatave mbi pranimin e fajësisë pa u frikësuar se këto deklarata mund të 

përdorën kundër tij në faza të mëvonshme të procedurës nëse marrëveshja nuk 

arrihet dhe rasti shkon në shqyrtim gjyqësor.  

Siç mund të shihet, neni. 308A me të drejtë parasheh kushtet lidhur me formën dhe 

përmbajtjen e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë. 
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Sidoqoftë, gjithmonë duhet marr parasysh  faktin që në mënyrë që marrëveshja 

përkatëse të jetë efektive, është kusht absolut dhe imperativ që sistemi gjyqësor 

dhe aktorët e saj të veprojnë duke respektuar integritetin e drejtësisë. Një sistem 

gjyqësor i korruptuar dhe i kalbur nuk mund ta mbështes një skemë të tillë pa i 

paraqitur dhe luftuar mangësitë të cilat e pengojnë përfitimin nga kjo marrëveshje. 

Në përputhje me rrethanat, çdo shtet që synon ta prezantoj sistemin e marrëveshjes 

mbi pranimin e fajësisë duhet që paraprakisht ta zbatoj një analizë thelbësore për të 

përcaktuar se a mund një iniciative e tillë të jetë e qëndrueshme në praktikë. 
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4.3 Udhëzime  

Tabela vijuese pasqyron disa nga pikëpamjet që mund të merren parasysh në këtë proces. 

PËRPARËSITË  KRITIKAT  GARANCITË/PARIMET  

I kontribuon efikasitetit të sistemit 

të drejtësisë penale  Zvogëlon 

shpenzimet e procedurave 

nënsistemin panel të drejtësisë   

Zvogëlon ngarkesën e punës së 

prokurorit publik  

Ofron elemente sigurie për palët  

Pranimi i fajësisë është faktor 

lehtësues i dënimit  

Mund të shmang traumatizmin e 

dëshmitarit nga dëshmimi  

Mund të shmang përçarjen apo 

çrregullimin profesional dhe 

personal të jetës  

Shpie tek manipulimi i sistemit 

gjyqësor dhe komprometon 

parimet ligjore dhe kushtetuese  

Inkurajon abuzim të pushtetit të 

prokurorit publik dhe të gjyqtarit  

Krijon situata ku mbrojtësi mund 

të punoj për interesa të tija dhe 

krijoj praktik të tillë precedente në 

vend se ta merr parasysh 

interesin më të mirë të akuzuarit  

Rezulton me shqiptimin më të 

butë të dënimit për kryesit   

Ngritë rrezikun e dënimit të 

gabueshëm  

Zbulon para kohe rastin e 

prokurorit   

Vjen në shprehje etika dhe 

kompetenca e avokatit mbrojtës  

Në fillim të procesit prokurori 

fillon diskutimet lidhur me pranim 

fajësinë dhe  komunikimin e 

ofertës më të mirë për të 

akuzuarin  

Paraqiten njohuri të gjithanshme 

lidhur me parimet e dënimit dhe 

lartësisë së dënimit nga gjykata, 

prokurori dhe mbrojtja  

Prokurori mban të dhëna të plota 

dhe të sakta për promovimin e 

pajtueshmërisë ligjore dhe 

transparencës  

Proces i hapur   

Përfundoj dhe zbuloj me 

kohë rastin e prokurorisë  

Avokatë mbrojtës kompetent 

dhe në nivel dhe sjellje etike  

Prokurori fillon diskutimet 

lidhur me pranim fajësinë dhe  

komunikimin e ofertës më të 

mirë për të akuzuarin 

Njohuri të gjithanshme lidhur 

me parimet e dënimit dhe 

lartësisë së dënimit nga 

gjykata, prokurori dhe 

mbrojtja  

Prokurori mban të dhëna të 

plota dhe të sakta për 

promovimin e pajtueshmërisë 

ligjore dhe transparencës  

Proces i hapur: prokurori 

publik merr parasysh 

interesat e viktimës dhe 

agjencisë hetuese si dhe 

siguron kuptimin e 

marrëveshjes në fjalë; 

prokurori formalisht e njofton 

gjykatën për marrëveshjen e 

arritur  

Drejtësia: marrëveshjet e 

arritura nga prokurori publik   

Pavarësia dhe paanshmëria 

gjyqësore  

(Burimi: Milica Potrebic Piccinato in http://www.justice.gc.ca/eng/pi/icg-gci/toc-tdm.html) 
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5. Prokurori publik në shqyrtim gjyqësor  

 

Zyra e prokurorisë publike është e angazhuar në faza dhe shkallë të ndryshme të 

procedurës penale. Në fazën e parë, siç theksohet më herët, prokurori publik është 

dominus litis  i procedurës, nëse në rrethanat të jashtëzakonshme involvimi i 

gjyqtarit konsiderohet i domosdoshëm. Shtesë kësaj, ai luan një të rëndësishëm 

edhe në pjesët tjera të procedurës në mënyrë që të ndihmoj dhe garantoj zbatimin e 

drejtë të ligjit. Andaj, shqyrtimi gjyqësor përfaqësohet nga prokurori publik (neni. 

340). Prokurori publik ftohet i pari t’i parashtroj pyetje të akuzuarit (neni. 372 (1)) 

dhe si rregull i pari edhe i prezanton provat (neni. 360 (3)), si dhe i pari prezanton 

fjalën përfundimtare (neni. 378 (1)). Ai mund të paraqes kërkesë për prova 

plotësuese (neni. 374 (1)). Si përfaqësues i shtetit, prokurori publik kërkon dënimin 

e të akuzuarit, pasi që ai është i detyruar të kontribuoj në vërtetimin e të së vërtetës 

dhe siguroj zbatim korrekt të procedurës duke paraqitur kërkesa të arsyeshme dhe 

relevante dhe duke komentuar kërkesat e palëve tjera të involvuara. Varësisht nga 

rrethanat e rastit, ai do të përkujdeset për ndryshimin dhe zgjerimin e aktakuzës. 

Nëse një vepër kryhet gjatë shqyrtimit  gjyqësor ai menjëherë duhet të reagoj (neni. 

338). 

Pas përfundimit të procedurës së provave, kryetari i trupit gjykues u jep fjalën 

palëve, të dëmtuarit dhe mbrojtësit për t’i përmbledhur argumentet e tyre (neni. 

378 (1)). Duke vepruar kështu, ata mund t’i argumentojnë provat e prezantuara, 

procedurën dhe ligjin në fuqi si dhe mund t’i zbatojnë mundësitë e parapara me 

nenin. 378 (2). Kështu që, sipas nenit. 379, në veçanti prokurori publik kërkohet ta 

paraqes vlerësimin e tij për provat e shqyrtuara në shqyrtim gjyqësor, shpjegon 

konkluzionet e tij mbi faktet e rëndësishme për marrjen e vendimit, paraqet dhe 

arsyeton propozimin e tij për përgjegjësinë penale të të akuzuarit, për dispozitat e 

Kodit të Përkohshëm Penal të cilat duhet zbatuar si dhe për rrethanat lehtësuese 

dhe rënduese që duhet të merren parasysh me rastin e caktimit të dënimit. Mirëpo 

ai nuk mundet (që është e kundërta e sistemeve të tjera Evropiane) ta propozoj 

lartësinë e dënimit, por mund të propozojë shqiptimin e vërejtjes gjyqësore ose 

ndonjë dënimi alternativ nga neni 41 i Kodit të Përkohshëm Penal 

Në vijim gjeni shembullin lidhur me strukturën e fjalës përfundimtare nga 

prokurori publik, përfshirë edhe elementet thelbësore të secilës pjesë: Pikat e 

mundshme që do të shërbenin janë të nënvizuara në Italik. 

Fjala përfundimtare  

 Përshkrimi i fakteve  

Prokuroria në pikëpamje të procedurës së provave duhet t’i marr parasysh faktet 

vijuese:  

Ose kur 

Procedura e shqyrtimit të provave në tërësi dhe thelb i vërteton faktet ashtu siç 

janë prezantuar në aktakuzë: 
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(vërejtjes lidhur me kohën e kryerjes së veprës penale) 

Vërejtjes lidhur me vendin e kryerjes së veprës penale) 

(vërejtjet lidhur me elementet objektive dhe subjektive të veprës penale të kryera 

nga i pandehuri) 

 Shqyrtimi i provave  

Sipas këndvështrimit të ndjekjes këto fakte janë konfirmuar gjatë procedurës së 

shqyrtimit të provave/me rastin e deklarimit të të pandehurit. 

(vërejtjet lidhur me dëgjimin e dëshmitarit) 

 (vërejtjet lidhur me dëgjimin e ekspertëve) 

 (vërejtjet lidhur me provat dhe dokumentet)  

(vërejtjet lidhur me shqyrtimet) 

(vërejtjet lidhur me sendet e caktuara si pjesë të provave materiale) 

Në rastet ku disa të pandehur, disa vepra, disa dëshmitarë janë të përfshirë, një 

strukturë të qartë duhet zbatuar. 

 Vlerësimi ligjor  

Sipas fakteve të vërtetuara i pandehuri është fajtorë për kryerje të veprës 

penale...... nga neni......i KPK. 

 Elementet lidhur me përcaktimin e dënimit  

Për sa i përket lartësisë së dënimit në favor të pandehurit duhet të merren aspektet 

në favor dhe ato në dëm....(rrethanat rënduese dhe lehtësuese) aspektet për dënim 

alternativ ose plotësues. 

 Shpenzimet  

Kur i pandehuri shpallet fajtorë ai detyrohet t’i paguaj shpenzimet e procedurës. 

 

6. Largimi dhe përjashtimi i prokurorit publik 

 

Neni. 45 parasheh largimin dhe përjashtimin e prokurorit publik përshtatshmërish 

me kushtet e gjyqtarit. Kështu që, neni. 45 shtrihet edhe në përjashtimin e 

personave të tjerë pjesëmarrës në procesorë gjyqësore, shtesë gjyqtarëve dhe 

prokurorëve, parasheh edhe përjashtimin e përkthyesve, ekspertëve, edhe policinë 

dhe zyrtarët tjerë të gjykatës të numëruar në këtë nen. Prandaj, dispozita përkatëse 

është mjaftë e përshtatshme për ngadalësimin e rrjedhës së procedurës nëse, p.sh., 

brenda kornizës procedurale ka tendencë që mbrojtja dëshiron ta ushtroj të drejtën 

e plotë. Kjo në pajtim me ligjin i plotëson kërkesat procedurale, edhe pse, asnjë 

prokurorë nuk merr pjesë në procedurat që ndërlidhet apo krijon konflikt interesash 

me të pandehurin, të dëmtuarin ose involvohet në ndonjë cilësi tjetër (p.sh. në cilësi 

të gjyqtarit ose mbrojtësit). Në bazë të nenit. 7 (2), 46 (3) administrimi i punës së 
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prokurorisë, veçanërisht nëse ka tendenca për njëanshmëri, mund të paraqesin bazë 

për zëvendësimin e prokurorit në rastin e caktuar. Në praktikë, standardet 

krahasuese me ato të gjyqtarit në rrethana konkrete mund të jenë më pak të 

kufizuara. Në anën tjetër, në pikëpamje të vërejtjes eventuale për pjesëmarrje në 

procedurë, ndoshta për shkak të dyshimit për padrejtësi, shkeljes së të drejtave të 

pandehurit nga policia ose prokurori publik (neni. 403 (2) pika 2) ky qëndrim 

subjektiv i shfaqur nga prokurori publik ose zyrtari i autorizuar i policisë duhet të 

rezultojë me zëvendësimin e këtyre personave.    

Marrja në pyetje e prokurorit publik gjatë shqyrtimit gjyqësor në cilësi të 

dëshmitarit, i cili e përfaqëson zyrën e prokurorisë publike gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, (p.sh. lidhur me perceptimet gjatë procedurës ose vendngjarjes) nuk do të 

ishte e domosdoshme të rezultojë me përjashtimin e tij gjatë tërë procedurës. Ai 

duhet të jetë në gjendje ta ushtroj funksionin e tij gjatë procedurës përkatëse 

përderisa kjo nuk bie në ndesh me saktësinë dhe përmbajtjen e pyetjes së tij.  Ai 

duhet të lejohet të prezantoj fjalën përfundimtare me përjashtim të vlerësimit të 

dëshmisë së vet si dëshmitarë. Për ta plotësuar zbrazëtirën do të ishte e nevojshme 

që të caktohet një prokurorë tjetër për pyetjen e prokurorit dhe procedura pasuese 

të ndërmerret nga divizioni i punës. Kjo mundëson – sidomos në raste të 

ndërlikuara – që prokurori publik të njoftohet me rastin edhe pas largimit 

përkohshëm nga procedura me kërkesë të mbrojtësit.   

 

 

Ky publikim është punuar dhe përgatitur me ndihmën e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e 
këtij publikimi është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e ekspertëve Albrecht Stange dhe Jürgen 
Dehn, dhe në asnjë mënyrë nuk guxon të reflektoj mendimin e Bashkimit Evrpoian. 


